
Hududsuz sevinç 
uyandıran bir müjde 
Atatürk tam sıhhat ve neş' e 
"içinde bir gezinti yaptılar 

g n 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı: 5 kunıf 

Başvekil bu akşam Ankaradan hare~et ediyor 

Celil Bayarın Belgrad 
dOnüşünde Sofyaya 

uğraması kararlaştı 
~~~~~~~~~~-

Başvekil Celal Bayar ve Hariciye 
Vekili Belgradda üç gün kalacaklar 

Ankara, 5 (Telefonla) - Bqvekil Ce-

Ankara, S (Huıuıi) - Bir müdd ettenberi h~ . b ulmak halk için hududıuz bir ıevinç teşkil eyle- lAI Bayar yanında Hariciye Vekili Dr. 
kim tavıiyeıile Çankayadaki kötklerin de iıtirahat mittir. Aras olduğu halde yarın akşam 19 u lO 
buyurmakta olan Büyük Ş, ef Atatürk buıün oto. * geçe kalkacak eksprese bağlanacak hUJ'U· 

b st vagonile Belgrada gitmek üzere fehri· 
rno il ile Orman çiftliğini teırif etmitler, dolat· Ankara 5 (A.A.) - Reisicumhur Atatürk bu· mizden hareket edecektir. 
anışlar ve bir müddet küçük Ulkünün evinde kal- gün öğleden önce otomobille tehir içinde bir ge-
dıktan sonra aaat on dokuz buçukta Çankayaya zintiden sonra Orman çiftliğini tetrif buyurmu§lar Başvekil İstanbulda pazar gününe ka-
dönmü§lerdir. ve öğle yemeğini orada yemiılerdir. Atatürk ye· dar kalacak ve ayni gün Semplon ekspre-

Bu haber kendilerini görenler tarafından bir zıl· mekten sonra çiftliğin muhtelif müeaıeıelerini ge- sile İstanbuldan ayrılacaktır. Cel!l Ba· 
dınm siir•atil~ bütün ıehirde yayılmıf, ıevgiii On- zerek akıama kadar vakit geçinnit ve geç vakit yar seyahatini Yugoslavya hududuna ka-
derlerini tekrar tam ııhhat ve neı'eıile aralannda köıklerine avdet buyurmuılardır. dar Semplon ekspresile yapacak ve hu

duddan itibaren Yugoslavya hük1lmeti-
~;;;::================::::m:========================= nin misafiri olarak kendisine tahsis edi-

lia taydaki delege Garo: GÜr8ŞCİl8rİmİZ ~:ı~r.hususı ırenıe yoluna d••am ede- c.ıaı Bay••. Yugoııav bqv•k!U 

"Kanımda Türk kanı var Pragda galibiyet :EEi~u:~zı~:· :c~:~a~·ld~~7.;. y.n:;fi.ı~~~~~~;;.;;lr~:'!."s.ıy• 
ecdadım Türktür,, diyor kazandılar 

liataya dönerken Adanada beyanatta bulunan delege 
Garo: "lntihabab sükunla sona erdireceğiz u dedi 
Adana, 5 (Rusu- .....----~~ 

fli) Ankaraoan 

liataya a det eden 
};' 
ran:ıız delegesi 

Caro şehrimizdeı. 
Reçti Garo Ada · 
~dan geçerken şu 

Yanatta bulun
muştur: ı 

d '- Ben bir Türk 
~stuyum. Ayni 

11 
tnanda kanımda 

; 'l'ürk kanı var-

ı t. Meşhur Galer· 
~n kralı Troya- ı-...-_,..._~--
~nsanın ce- Delege Gcıro 

nubuna Kırımdan getirdiği ve Vanda e
yaletine yerle~tirdiği Kınm Türkleri a
rasında benim ecdadım var Ailemiz bu 
kökten geliyor. 

Ankaradaki temaslarımdan çok mem
nunum. Bana karşı gösterilen hüsnil ka
bulden çok mütehassis oldum. Hataydaki 
intihabı sükiinla sona erdireceğiz,, 

Antakyayı sel bastı, yüzlerce 
ev yıkı ldı Mersinli Ahmed Yqar 

Antakya ı (A.A.) - l>ün gündüz vı (Yazısı t t inci sayfada) 
bilhassa gece nıisline çok "ı teaadilf edi- ... ·-················ .. ··:_:,-·· .. •••••••• .. ••••••••••••••• .. ••• 

lur şiddetli yalan yağmurlar burada bü- Çocugunu çöp 
yük tahribat yapmış, mağazalar ve ev· • 

I (Devamı Jl inci ıayfada) tenekesıne atan ana 
Adana da Fatma adında 

bir kadın tevkif edildi 

Bir Alman gazetesinin 
Balkanlara aid dikkate 
şayan bir makaleSi 

Ayni gazete Trigeste hakkında da 
uzun mütalealar serdetmektedir 

Ankara 5 (A.A.) - Dikkate §ayan bir Avrupa cenubu şarklsindeki İngiliz 
makale. cDeutsche Allegeme:ne Zeitung> Fransız menafiinin an'anesi bundan çoa 
da cTuna İstikameti> baj~ıA'ı altında p· eskidir. 
yanı dikkat bir yazı çıkmış bulunuyor. Harbden evvelki zamanlarda İngille-

Jesef Winschu imzasını taşıyan bu ya- renin Balkanlarda takib ettiği dış poll-
zıda deniliyor kl: tika Londra maliyecilerinin güttükleri 

Süvarilerimiz Romada 
nasıl birinci oldular? 

cBüyük Almanya kuvvet blokunun ve politikadan daha az faal değildi. Londra 
iktısadi sahasının Avrupa cenubu şarki- maliyecileri Avrupa cenubu şarkisinin 
5i üzerindeki tesirleri Fransa ve İngilte- ekonomik inkişafında Alman bankala
rede dikkatle takib edilmektedir. Bu ala- rından daha kuvvetli bir faaliyet göster
ka yeni değildir, biz bunu vaktiyle dok- mişlerdi. Balkanlar hakkında Alman e. 
tor Şaht'ın Balkanlarda yaptığı iktı!adi, debiyatı kısır idi. Halbuki İngiliz yüksek 

Adana, & (Hususi) - Bugün Adanada siyasi seyahatini Paris ve Londranın rnekteblerinde ve redaksiyonlarmda geno 
Fatma adında bir kadının evi önündeki şübheli teHikkilerinden sezmiştik. Fakat (Devamı 11 inci sayfada) 

l\.azanacak ekiplerin bayraklarını şeref direğine 
t~~ecek memurlar hi9 lizım olmıyacağı düşüncesile 

Urk bayrağını bavullannm ep altına koymuşlardı 

:a. Mıu t· " 
ıo ınl mıısabakadan sonra kaJı ramcın bin.cı1erimizı tı'brik eclef:Utı. 

YUUI 13 ilDeü tla) 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Hamidige 
Amerikaga 
Gidiyor 

Ha.midiye mekteb gemisinin dost 
memleket limanlarına yapacağı seya -

(Devamı 11 inci sayfcıdaJ 
····················· ······························· ·····~ 

~ ~ 
SON POSTA 

da 
BUGÜN 

Bir Muallimin Umumi 
Harb Hatıralan 

Nasıl manavhk 
yaptım 1 

Yazanı Muallim Nihad 

YARIN 

F otografcılığın 100 üncü 
yılı ve bizdeki tarihi 

Ya.zan: Filrrct A.tlil 

İngiltere ile Almanya 
arasında müzakere 

fngiltere hükumeti Hitlerden Çekoslovakya davas1nın 
halli için nüfuzunu kullanmasını istiyecek, müsbet 

cevab alırsa Londra-Berlin konuşmaları başlıyacak 
Londrada çıkan (Deyli Ekspres) gaze

tesi yazıyor: 
Hitler, Çekoslovakyanın ekalliyetler 

me::.elesinin muslihane bir şekilde intaç 
edilmesi için nüfuzunu kullandığı tak
dirde, Almanyanın müşkülleri hususun
da Berlin He Londra arasında doğrudan 
doğruya konuşmalara başlanacaktır. 

Hitlerin Roma seyahati dağdağası ıona 
erdikten sonra, f ngilterenin Berlln ıeft
ri Nevil Henderson, Çekoslovak mesele
sinin Acil ve muslihane bir iekilde halle
dilmesini istiyecektir. 

Dr. Beneş, İngiliz ve Fransız hüku
metlerinin tavsiye ettikleri ıekilde hare
.ket etmeğe muvafakat göstermiştir. Al
man ekalliyetleri lideri Henlein de büyük 
fedakarlıklar gösterecektir. Bu takdirde, 
Almanlara, onlar için tam bir (kendi 
kendini idare) demek olan federal muh
tariyet verilecektir. Yalnız harici politi
ka meselelerinde Çek hükumetinin kon· 
trolü ıart olacaktır. 

(Dtvam& l l inci sa11fada) ln11i l tere11in Berlm sefiri Nevil Hetuhr.ıra 



2 Sayfa SON POSTA 

Hergün Resimli Makale : Aydınlık yol, karanlık yol 

imtihan kadısının 
Eşiginde 

~-- Yaznn: Muhittin Birgen 

C ahil olduğu kadar soğuk, zara
fet meraklısı ve ukala bir ho

camız vardı; imtihanlar hakkında derin 
bir felsefe üade etmek için bozuk vezinli 
bir mısra yapmış, eski Osmanlı mektebi
nin terbiye ruhunu gösteren bu beyti, bi
ze imtihana yakın okutur, ezberletirdi: 

lmtihan bir bahri gamdır, ikiden Mli 
değil: 

Ya emeldir, ya elemdir, ikiden hali 
değil! 

Vezni kadar manası da bozuk olan bu 
beyit, imtihanı bir gam deryasına benze
tir. Bizim zamanımızda hakikaten de öyle 
idi. İmtihan günleri gelince, hepimiz bir 
gam ve gussa deryasına dalar, düşünür 
ve hatta titreşirdik. İmtihan bizim için 
uykusuz geçirilecek~ geceler, imtihan o-
dasının kapısında titreşmeler, hocaların İngilizlerde cKalbin ~sb denilen bir çocuk oyunu vardır Küçük veya büyük herhangi bir i§e, bütün tefcrrüatını pe-
ve mümeyyizlerin karşısında ter dökme- ki bizde de manasız bir isim altında oynanır. Çocuklar içle- §inden düşünüp hesab etmeden atılanlar gözleri kapalı ol-
ler demekti. rinden birinin gözlerini mendil ile bağlıynrak onun etrafın- duğu halde yürümeye teşebbüs ~en çocuklara benzerler. 
Haksız mıydık? Zannetmiyorum. Çiln- da dolaşmaya başlarlar. Gözü bağlanan ~ocuk sırf kalbinin Yorularak, düşüp kalkarak bedele varmalan mümkündür, 

ku.. ıın· tihan hocanın kapn·sı· ile bı·z tale fakat varamamaları, nafile yere yorulup kalmnları daha zi-
' - sesini dinliyerek etrafında dolaşanlardan birini tutmaya 

benin herhangi bir sual karşısındaki psi- yade muhtemeldir. Gözünüzü örten mendili çekip atınız, bir 
kolojik dakikası arasında çekilen bir talih mecburdur, fakat bunun için çok zahmet çeker, ekseriya bir işe evvela düşünüp sonra girişiniz, ışıklı yol karanlık yola 

~~:u::n:;:b~:~m:a~~ı de!~~~ğ:se~~ ==:;[k;::·a:;;;:~~ef~~d==::=:;::=:::::=:::;;:==:;~;::=:· ~::=:;~~===~:::=:==~=:::=;=::.-ıııı.=::_.._==:.-ıııı.::=:~:======::====::::::::=::==:=he=r :::::::zam:::::::a::::::=n :=mu::=" re:::=cca===h=====tır=:=. ~=======-====== 

~~~iı~§~;~;;~~~~ 
.. .Çünkü hocamın bir kaprisi varmış; ken- Atma tecrübeleri :=:.~ Hergün bir fıkra Dersi alıyor 
di kitabının sayfaları içinden çıkan tale-
beye kızarmış! Bilmezdim ki... İ ·ı· ._ kk l } "' 

====i ngı ız sogu an ı ıgı * lngilizlcr çok soğukkanlı, itidalleri-
Halbuki imtihan, öğrenmek istiyen bir ni muhajaza eden ve aceleyi sevmi- • 

gencin öğrendiği §eyin derecesini göster- : yen insanlardır. 
mek üzere, imtihancısının karşısına güle tlç ingiliz gezmeğe çıkarlar. Bir kır 
güle, neş'e ve şevk ile çıkabileceği ve her- kahvesinde otururlarken kahvenin ö-
hangi bir kaprisin tekmesine uğramayı nünden tozu d'Umana kataraktan bir 
hatırından bile geçirmiyeceği bir mey- otomobil geçer. Yanm saat sonra bi-
dandır. İmtihana talebe kendinden emin rinci lngilizin ağzı açılır: 
olarak, kendisini seven bir heyetin hu- - Ne güzel Buik CTabasıt 
zuruna çıktığından şübhe etmiyerek gi- Anıdan yanm saat geçer, ikincisi 
recektir. Hoca ile talebe, iki dost ve hat- cevab verir: 
ta iki arkadaş gibi karşı karşıya gelecek- _ Hayır dostum, geçen otomobil 
lerdir. Onların arasındaki bu münasebet, Tayyarelerle fellkete uğramış mınta- Buik markalı değil, Forddur. 
sıide imtihan günü değil, bütün sene, bü- kalara yiyecek ve giyecek atmak tecrii- Aradan gene yarım saat geçer. V-
tün münasebet müddetince hüküm sür- rı1ncü 1ngı"liz hiddetle ıöze kn"-~r.· beleri çok ilerlemiştir. Yukarıdaki re- s- - -y• 
müş bulunacaktır. _ Biz buray,. nezmeğe geldik ... ,. .. _ sim böyle bir tayyareye bağlanan yi- ... ,, ,._,., 

Bugün imtihan usulleri değişti; terbi- dir T nederim. Münakaşa etmeğe değil. •. 
yenin ruhunda da inkılfıb yapıldı. Fakat, yecck dolu eşyayı göstermekte · . ay-
imtihan gününü helecanlarla bekliyen yare havada iken blr manevra ile bu eş
talebenin nisbeti, arzu ettiğimiz derece- yayı bırakmakta ve açılan paraşüt saye
ye inmiş değildir. Çünkü, henüz terbiye sinde de gıdalar istenilen mıntakaya dü

"······ .. ······················· .......................... ,; 
80 senedenberi 
Gizli tutulan sır 

sistemimizin cemiyetin şartlarına tama
men intibak etmemiş bulunması yüzün
den bazan çocuk aradığı hocayı, bazan 
da hoca aradığı talebeyi bulamıyor. Bun
dan dolayı, imtihan haftalarının sonunda 
geçen senelerde bazı elim hadiseler 
kaydettik. Umid edelim ki bu sene, her 
iki mnnasile de daha iyi bir imtihan dev
ri geçireceğiz. 

şürülmektedir. 

Amerikanın hariciye 
büdcesi çok fakir 

Amerika hükfımeti slyast hizmetleri 
için nisbeten pek az masraf yapmakta -
dır. 1937 senesi hariciye nezareti büdcesi 
18 milyon dolar tutmaktadır. Halbuki 

Yaptığı at resimlerile şöhret ka -
zanmış olan Lond.ra Akademisi Aza -
sından ressam ,,_..-'r-.---~ 
Munnmgs'in şim· 
diye kadar sade • 
ce en yakın arka
daşları tarafın -
dan bilinen bir 
sırrı. nihayet mey 

ordu ve donanma için sarfedilen meblağ 
1300 milyonu bulmaktadır. Amerikanın dana çık.nııştır. 

Meğer ressamın 
hariciye işleri için sarfettiği bütün meb- 30 senedenberj 
lağ yeni sistemde bir zırhlının ancak ye- bir gözü körmüş. 
dide ikisi kıymetindedir ve harciye işleri Akademide teş 
için bir senede sarfedilen, mikdar muha- ıı..: ett•V· 70 . ıu.r ıgı res -
rebe hazırlıklarına bir haftada sarfedılen mi son on senetle yapan ressam 20 

d ·1d· ' • yaş 
paraya mua 1 ır. larnnda bulunurken, köpeklerile bir 

eşiğinde bulunduğu bir sırada bu rnüUi- hendeğe tırmanmak istemiş, gözüne 
hazaları yazmak istedim. Bence imtihan- bir diken batmış, fakat buna ehem -
cılık san'atınm iki mühim prensipi var- miyet vermemiş. Doktor da o kadar u
dır: EvveHi, dönmesi ancak hayat bakı- mursamamış. 
mından elzem olan talebeyi döndürmek, Ressamın iztırabı, dayanılanuya -
saniyen de döndürülen talebeyi severek cak bir şekil alınca, göz doktoruna k~
ve ona acıyarak döndürmek. Buna üçüncü muş. Yapılan bir ameliyatla diken çı -
bir şartı daha ilave edelim: Dönen tale- karılmış, ama göz de heder olmuş. 40 
be, döndükten sonra kendisi de emin ol- senedenberi tek gözle şaheserlerini ya
malıdır kl hocası ve imtihancısı başka pan ressam, en fazla mesafe tayinmde 
türlü yapamazdı... güçlük çclonektedir. 

Küçük kafaların ve küçük ruhların da / • • h b • 
hak ve adalet idealleri vardır. Onlar- ngzlız ar ıye nazırı 
daki o idealleri hafif hükümlerin katı te- şarkı söyliyecek 

MeŞhur tenör Ri.şar 'l'avber, lım -
drada bulunmaktadır. Yeni oynayaca
ğı Sihirli flüt operasında, flüt çalması 
icab mmekte olan tenör, meşhur or -
kestra şefi Bikam'dan, ders almakta -
dır. 

• 
Meşhur /ngiliz edibi Bernar 

Şovla bir mülakat 
Bernar Şov, temmuzda 82 yaşına ba -

sacaktır. Bu vesile ile gençleşmeğe dair 
yeni bir piyeı yazması muhtemeldir Bu
nu, edibin bütün piyeslerini almancaya 
tercüme eden profesör Trebiç söylemek
tedir. Trebiçin edibe: 

- Gençle~meği arzu eder misiniz? Sua
line kar§l Şov: 

- Herkes gibi ben de isterim. Çok ya
§amak ve genç kalmak hoş ıey. Thtiyarlık 
her halde hOf olmasa gerek, demiştir. 

Kendisine Voronof aşısından bahse -
dildiği zaman: 

- Voronofia bizzat görüştüm. Fakat a
meliyat hakkında hiç fikrim yok. Kendi
me de böyle bir gençlik aşısı yaptırmış 
değilim, demiş, sonra Lindbergin sun'i 
kalb meselesine temas ederek: 

- Bu keyfiyet benl hiç alakadar et -
mez. Şimdilik kalbim, gayet muntazam 
işliyor! demiştir. --------

Beynelmilel şatranç 
müsabakası 

Dünya ptranç pmpiyonu, doktor A
lehin Margatede yapılan beynelmllel pt
ranç müsabakasında Letonyalı Petrofa 
yenllmiştir. Bununla beraber, Alehln, ra
klblerinden yarım puvan ileride bulun -
maktadır. 

iSTER İNAN, iSTER NANMA! 
Bir çöpçü İstanbul sokaklarında ölü olarak bulundu. Ga

zeteler ölümün sebebini araştırırlarken: 
- Uzun zamandanberi devam eden bir hastalığın netice

sidir, dediler. 
Arkadaşlarımızın aldıkları bu malumat herhalde doğru 

olmıyacaktır, zira bu adam hergünkü mesai hayah içinde öl
müştür. Cemiyet mekanizmasının ne kadar aşağı tabakasın
da bulunursa bulunsun hastn hasta çalışacak bir vulyete 
gelmiş olması mümkün değildir. Biz buna inanmıyoruz, fa
kat ey okuyucu sen: 

1 S T E R 1 N A N, 1 S T E R iNANMA! 

Mayıs 6 

Sözün Kısası 
-···-----

Sen beni 
Aldatabilirsin 

---------------------· IE5) ·ir mağazaya giriyorsunuz. A· 
19) lacağınızı alıp paket yaptırt

tık.tan sonra gişenin önüne gidiyorsunuz. 
Mağaza büyükçeyse tezgahtar elinize bit 
fiş vermiştir. Fişi veznedara uzatarak 
borcunuzu ödiyorsunuz. Fakat fiş yazma1' 
usulünü kabul etmeye kadar yükselme
miş mağazalar da yok değildir, bunlar
da tezgahtar bağırır: 

- 60 al. 
Ve kasadar 60 ı alır, hergün defalarca 

karşılaştığımız bir vaziyettir, bilirsiniz, 
fakat biraz düşününüz, bu alışılmış vazi
yette sizi sinirlendirebilecek bir iğne gör· 
düğünüz hiç olmadı mı? Kendi hesabıma 
ben iğnenin değil, fakat çuvaldızın acı· 

sını dün ilk defa o1arak duydum ve kÜ" 
çülf bir konferans vermek mecburiye
tinde kaldım. Üstelik bir de ders aldım. 

* Elektrik levazımı satan bir mağazaya 
girmiştim. Bir ceb pili istedim. Tezgah
tar bir kağıda sararak uzattıktan sonra 
kasaya bağırdı: 

- 20 kuru§. 
Veznedar galiba zihnen meşgul işit· 

memişti, ben tekrar ettim: 
- 20 kuruş alacaksınız. 
Veznedar şimdi ikinci bir müşteriye 

dalmış olan tezgahtara bağırarak sordu: 
- 20 kuruş, diyor, öyle mi? 
Adam, bilfilıare öğrendiğime göre ma

ğazanın sahibi olan adam, bu 20 kuruşluk 
alışverişte benim sözüme inanmıyordu 
inanmadığını da bana gösteriyordu. 

* Londrada yeni bir loknnta açıldı. BıJ 
müessesede yemeğin üç veya dört çeşid 
oluşuna göre fiatı yekdiğerinden ayrılall 
iki sınıf tabldot vardır. Müşteri gider, ye
meğini yer, hesab kitab yoktur, kapıdaJl 
dışarıya çıkarken kapı kenarına konul· 
muş olan vezneye uğrıyarak borcunu 
öder. 

Bir gazeteci merak ederek müesses~ 

sahibine sormuş: 
- Birinci sınıf tabldot yediği haldCı 

kontrol olmadığı için ikinci sınıf ücret 
vererek çıkan müşteri olmaz mı? 
Demiş. Şu cevabı almış: 

- Mümkündür, fakat bu hareketi f:rı
gilizler yapmazlar, tesadüfen binde bir 
ecnebi yaparsa onu da biz mazur görÜ" 
rüz, müşterilerimize gösterdiğimiz itimB" 
dm hiza kazandırdığı büyük rağbetin k~ 
fareti sayarız. 

* Veznedar tezgahtara sorarak sözümU 
tedkik ettikten sonra benden 20 kuruştl 
alınıştı, baktım ki işi yok, vakti boldur: 

- Size küçük bir hikaye anlatmak ;s· 
terim, mukaddemesile yukarıki hildiyeyi 
anlattım. Sonuna kadar bekledi. Sonra: 

- Hakkınız var, affmızı rica ederilll• 
dedi. 

Dedi, fakat eminim ki mümasil vaziyet 
karşısında benden sonra gelecek rnüşt~ 
riye de ayni muameleyi yapacaktır. 

* Sözün kısası: Alıcı ile satıcı arasındtı 
karşılıklı bir emniyetin teessüs edeceği 
zamandan henüz çok uzaktayız, temenP1 

edelim ki pazarlıkla alışveriş usulünii~ 
yasak edilmesi teşebbüsü insan haysiye• 
tine karşılıklı hürmet etme kaidesi:rıi11 

yerleşmesi için bir mukaddeme olsun. 

Kocaelinde tutun zer'iyatı 
İzmit (Hususi) - Vilayette yumurW 

cılığm ve patates, pancar ve teltik ziraat· 
lerinin inkişafı için köy bilrılSUnun ço1' 
güzel tasavvurları vardır. Yalnız, çelti~ 
ziraati hakkında bazı itirazlaı rerdedil • 
rnckte ise de, fennt ve çeltik kaııunu atı• 
kamına uygun olarak yapılacak ziraatill 
büyük bir servet kaynağı te~kil edece " 
ğine şüphe yoktur. 

Keten istihsal ve sanayiinde '1Öhrcti " 
lım Kandırada kövlillerin mlihim bir · 
seriyeti bı.ı ziraatı; geçinınektedırler. ıJ 4 

hur olan Kandıra keten bezıer;nin dsl'
1 

7lyade ıslc.hı ve bütün memleketin kete~ 
ihtiyacını karşılıyacak hale getirilllles• 
için tedbirler nlınacaktırö 

Cihan piyasalarında mc.vkii oJan I{oC~~ 
eli viliy~tinde bu yıl 2 milyon kilo tüt\ 
istihsal edilmiştir Faknt mahsul çolt ~, 
malda beraber kalite dü~üktüı· Piya5'1 iS 
teksiz ve fıat azdır. 
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i g ve rans ava a 
olmak • r ar 

Almanya ve İtalyanın 4950 tayyaresine 
ve İngi terenin 2700 tayyaresi olduğu 

mukabil Fransa 
tesbit edilmiş 

Londra 5 (Hususi) - İngiliz - Fransı.z 
bskeri işbirliğine bilfiil baş!ımmıştıx. Ya~ 

da, iki devlet genel kurmı;ylarının ya
pacağı müzakereler için lazını gelen ev
tak ve vesikalar bazırlanrıuşbr. Müzake
reler esnasında, iki devlet hava kuvvet
lerinin takviye ve irtibat ;ncseleleri bil· 
hassa ehemmiyetle tedkik edilecektir. 

Gerek Londra, gerek Pari3 mahfelle
tinde haklın olan kanaate göre. asri harb 
tekniği hava hakiıniyetini elde etmeği 
İiınirdir. 

Fransız hava nezaretinde:ı alınan ma
lfunata göre, Avrupa devletlerinin havsı 
kııvveUeri şu suretle tesbit edilmişti!" 

Fransa 1500, Sovyet Rusya 4500, Alınan· 
ya 2800, İtalya 2150, İngilterP. j200, Çekos· 
lovakya 500, Yugoslavya 300, Romanya 
280 ve Belçika 250 tayyare. 

Bunlardan başka Amerikanın ise 2880 
tayyaresi olduğu tesbit edilmişir. 

Bu rakamlardan anla~ııdığına göre 
4950 tayyareye malik olan Alman - İtal
yan hava kuvvetlerine karşı. İngiltere ve 

lle Napolide şerefine 
tertib edilen deniz 
nevralarında bulundu 

Bu manevralardan sonra Kavur ve 

Fransanm yalnız 2700 tayyarC'si vardır. 
Bu ciheti ehemmiyetle rıa1an itibant 

almış olan Londra ve Paris hükumetleri, 
son günler zarfında müstacel kararlar 
ittihaz ederek, hava kuvvetlerinin takvi· 
yesi için mühim mikdarda munzam ta'lı· 
sisat ayırmışlardır." 

İki hükfımctin aldığı tedbirler netice· 
sinde, 1940 senesinde İngiliz ve Fransız 
birleşik hava kuvvetleri di(İer bütün dev
letlerin hava kuvvetlerinin fevkinde o
lacaktır. 

Frangm kıymeti 
tesbit edi di . 

Paris 5 (Hususi) - Frangm yeni kıy-
meti bir İngiliz lirasına mukabil 179 
frank olarak tesbit edilmiş ve bugünden 
itibaren yeni kıymet üzerinden muame

••v Roma 5 (Hususi) - Hitier, bugün 
ogleden sonra Napolide şerefine tertib 
edilmiş olan deniz manevralannı Ka -
\rUr zırhlısından, Kral ve Mussolini ile 

leye başlanmıştır. 
Sezar zırhlıları limana avdet etmişler Öğlende, matbuat mümessillerini ka-
ve dört hat üzere dizilmiş olan filonun bul eden maliye nazırı Marş<ındo beya
ortasından geçmişlerdir. Bu iki zırhlı li-
mana girdikten sonra manevralara iş -

natında: cFrangın vaziyeti iyileşecektir. 
birlikte takib etmiştir. 

Manevranın mevzuu iki filo arasın
da muntazam bir çarpışma idi Napoli 
körfezinden çıkmakta olan filoya Ga -
eta'dan gelen diğer bir filo hücum et
Zlliştir. Manevralar doksan denizaltı ge
rnisinın açıktan gelerek hep birden su
Ya batmaları ve su altında torpillerini 
attıktan sonra gene hep birden suyun 
iist~.ne çıkmalarile tetevvüc etmiştir. 

Hükumet bükülmez bir azimle çalışacağı 
tirak etmiş olan 400 harb gemisi iki için frank yükselecektir> demiştir. 
hat üzerinde burunlarını Napoliye doğ Paris 5 (A.A.) - Stefani ajansının mu
ru çevirerek bir yarım daire şeklinde habiri bildiriyor: Frangın Hd sene içinde 
dizilmiştir. üçüncü defa olarak kıymeti:lden düşü-

Papa Vatiknn müzesini kapattı rülmesile beraber Fransız bar!kasının :ıl-
Vatikan 5 (A.A.) - Papa, Hillerin f- tın mevcud ah • d d k tl . . . _ . u m sus erect e ıyme e-

talya zıyaretının devamı muJdetınce Va- necektı"r B t" . , k d 1 t' . . . . unun ne ıcesı o,are eve ın, 

tikan müzesile tablolar galcrı~ının halka hu'"ku" t b" k il 1 k . . me e ır ·aç m yar ı a\•ans veren 
kapalı bulundurulmasını emrctmıştır. "h t"t"' ·· b - d · "b h " 

Oğleden sonra torpido filotillaları 
6afhıharb nizamında bulunan büyük 
harb gemileri hattını yarmıştır. Mü -
ieakıben ibir çok bombardıman tayya
releri, zırhlılara hücum etmiş ve gene 
ay-ni zamanda tayyare gemilerinden u
Çan deniz tayyareleri de filonun üze -

ı raç ens ı usune ugun en ıu aren ıç 

Gece yapılan te~~ürat borcu kalmıyacaktır. 
Napoli 5 (A.A.) - Plebısıt meydanın· 

rinde uçuşlar yapmıştır. 

da bu gece Hitler şerefine fevkalade te
zahürat yapılmıştır. 

Bu tezahürata üç yüz binden fazla 
halk iştirak etmiştir. Muazzam fener a
layları yapılmıştır. Veliahd Bitler şere
fine bir akşam ziyafeti vermiştir. 

--------~--------~..-..cıı; .... a=ıı=---~~~--

a a tantı eKüçü 
A antı hedefler· 

Yugoslavya Başvekili ile Romanya Hariciye Nazın 
Bükreş toplantısı münasebetile birer nutuk söylediler 
D·~ukreş 5 (Rador ajansı bildiriyor) - Küçük Antant devletlerinin teşriki me
n u~ ~kşam Yugoslavya ve Çekoslovakya sailerine devam azmini tasrih eyle -
.arıcıye na,zırları şerefine verilen büyük mekte, İngiliz - İtalyan anhışmasını bir 

~ıyafetin sonunda Romanya hariciye na- sulh aleti olarak telakki etmekte, Mil -
~~ B. Komnen, irad ettiği nutukta ez- !etler Cemiyetine sadakat beyan ede -
Cümle demiştir ki: rek Milletler Cemiyeti konseyinin ge -
raı:Dun~ada mühim değişiklikler olınuş, çen toplantısında Küçük Antant dev -
~at kuçük antant, bidayetten beri çizil- lctleri namına Romanya delegesi tara
oı bulunan hattı hareketini daima ayni fından yapılan beyanatı teyid eylemek
~r.ak muhafaza eylemiştir. Bu sebebden teclir. 
t ~uk antant, istikbali nikbin bir suret- l\lacaristanla mukarenet 
e nnzan dikkate alabilmektedir. 

n :Su nıühim saatte şurasını, üç hüktlmet 
s:;rrıına söylemekliğime müsaade olun
~ n ki Tuna havzasında suU::.:n idamesi
•ıe ve b daJc· . u mıntakadaki devletler arasın-
saidı ~birliğinin sıkılaştırılması için mü
ar hır ilinıad havası yaratmağa yardım 
k~SUnda bulunan bizler, dost elimizi, 
Sine ~l~ıınıza, her birine ayn ayrı hep
la ırlikte olarak, uzatıyor ve tarihi uz
ti]Şnın .v~ kardeşlik eserinin v:.icude geti
ti;esı ıçin gayretlerini bizim gayretle-

'13 ıze katmağa davet ediyoruz.> 
n~ Komnen'in nutkuna, gerek kendi 
\'er ına, gerek B. Krofta namına cevab 
ki: en B. Stoyadinoviç, ezcümle demiştir 

<Ünıid ederim k' k- .. k anta l ı uçu antant, Balka.ı 
tin n ~ gibi, her daim ayni olan hedefle· 

C' vasıl olm· k · · fa . eciecekt· a ıçın alıyetir.de devam 
-e 

1 
ır: Bu hedefler sulh ve bu üç 

•• , nı eket· ' 
terakkisi~n ve Avrupanın bu kısmının 

r .• 

Resmi tebliğ 

ko:in~ia S (AA) - Küçük Antant 
tir. 1~Yl, bu akşa~ mesaisini bitıımiş-

atbuata verılen nihai tebliğde 

Bükreş 5 (A.A) - Stefani - Küçük 
Antant konseyinin son celsesinde Yu
goslavya Başvekili Stoyadinoviç Ru -
men ve Çekoslovak arkadaşlarına Ma
caristanla hemen mukarenet tesisi lü -
zumu hakkındaki noktai nazarını ka -
bul etmiştir. 

Vunanistanda 
7 4 komünist yakalandı 
Atina 5 (A.A.) - Atina ajansı bildiri

yor: Polis Yunanistanda bir komünist 
hareketi meydana çıkarmıştır. Altıs1 ka
dın olmak üzere 74 kişi tevldf olunmuş 
ve mühim mikdarda vesikafar ele geç-

miştir. 

Mevkufların yansı - bun~ann içinde 
eski dört komünist mebus da vardır -
dört buçuk seneye kadar muhtelif hap6 
cezalarına çarpılınış ve diğer!eri de nef
yedilmiştir. 

Gazeteler polisin seri hareketini teb~
rüz ettiriyor, kargaşalık unsurlarının bun 
dan böyle memleket asayişini bozamıya
cağını yazıyorlar. 

Çekoslova yada 
ye i bir hadise 

Mazaıiğin heykeli tahrib 
edildi, yerine Gamalı haç 

hakkedildi 
Prag 5 (Hususi) - Avusturya hudu

duna yakın Moravyanın Şu"1berg şehrin
de dikili olan eski Cuınhurreisi Mazarildn 
heykeli, dün gece bazı meçhi.ll şahıslar 

tarafından kısmen tahrib edilmiş ve üze
rine kırmızı bir gamalı haç nakşedil
miştir. 

Bütün şehir halkı arasında büyük bir 
infial uyandıran bu hadisenin faillcı·i şid
detle aranmaktadır. Bu husıı!.ta müsbet 
bir malfımat verene 5000 kuron mükafa~ 
vadedilmiştir. 

Prag 5 (A.A.) - Dolaşan bir şayiaya 
göre Fransa da İngiltere gibi Prag hüku
metine mutedil davranmasını tavsiye et
miş ve Hodza da bu tavsiyeleri kabul e
derek hüklımete iştirak etmesi için Südc: 
partisi nezdinde teşebbüste bulunmuştur. 

Bu şayia sosyalist mahfellerde hoşnud
suzluk husule getirmiştir. Sosyalistler 
Hodzaya şiddetle hücum etmektedirler. 

Çinliler Nankine 12 
kilometre yaklaştılar 

Londra 5 (Hususi) - Çin kuvvetle
ri cenubi Şantung'da ve Yangtze nehri 
havalisinde büyük bir taarruza geç -
mişlerdir. 

Çin kıt'alarının, eski hükfunet mer
kezi olan Nankinden yalnız 12 kilo -
metre uzakta bulundukları bi)dirilmek
tedir. 

Bir çok tayyare, ağır top ve tank 
Çinlilerin bu taarruzuna iştirak et -
mektedir. 

Yüzellilik1erin affı 
Antakyada çıkan Yeni Gün gazetesinin bir 

Suriye gezeteslne atfen yazdığı bir haberde 
Cumhuriyetin on beşinci yıldonümünde yuz 
cllillklerln atredlleceğl, Dış Bakanı Tevfik 
Rüsdü Arnsın dn Halcbden geçerken: 

- a Bu iş Dahiliye Vekrüetinl alakadar e
der, fako.t böyle bir affın mevzuu bahsoldu
ğunu bUlyoruma dediğlnl blldlrmektedlr. 

Cumhuriyet - Yunus Nadi Alman Führe
rinln İtalyayı zlyareU ba~llklı makalesinde 
Hltlerin son İtalya ziyaretini lhııta eden 
emsalsiz hazırlıklar ve tezahürlerin de\•letler 
arasında karşılıklı ltlmad ve emniyete müs
tenid bir sulh devresine geçilmekte olduğu
nu gösteren yeni bir devri tetviç ettiği 
hissini verdiğini İngiltere ve Fransanm i -
~ıılyadan sonra Almanya ile de anlaşacak -
!arını ve bunda tavassut vazifesinin Musso
liniy,e düştuğilnü yazmaktııdır. 

~ 

Yeni &lbah - ~useyln Cahid elhan vazi
yeti öniinde Avrupa başlıklı maknlcslnde u
:numi harbden sonra Avrupanın duştüğü 

karışık vaziyeti tnhlll etmekte: 
- cBıw siyasi hfıdlselcr münasebeUle bir 

iki defa hıırbe pek yakınlaşan Avrupa son 
zamanlarda nlsbl bir salaha kavuştu. 

aS::ığd::ın, soldan o kadar hucuma uğrıynn 
milli hiıkiınlyet rejiminin noksan ve kusur
larına rağmen bütün sadmelere muznf!e -
rane dayanması, sağ ve sol tecrübelerinin, 
gayri tabll vaziyetlerin, ahlliki ve fikri buh
ranların birer indifaı mahiyetinden ileri gi
dememesi istikbal hakkında ümld verecek 
ıı.lfı.metıerdlrı demektedir. 

~ 

Kurun - Asım Us c Türk - Yunan dostlu
ğunda yeni inkişaflar. isimli başmaknlesl:ı
de B:ışveklllmizln Atlnn seyahatinden bah
setmekte, Sell'ınlkte Atatürkün dünynya gel
diği evi ziyareti esnasında evin hem şekli -
nln değiştiğini, hem de tamire muhtac ulr 
hale geldiğini söylemektedir. Başvekilin 
ikazı üzerine Yunanlı dostlarımızın bu cvl 
hem tamir edeceklerini, hem de eski hıı.Une 
getirerek şehir pllinını da ona göre tanzim 
edcceklerlnl söyledikten sonra bunu Atatür
ke ve Türk millet.ine karşı besledikleri sami
mi hlslerln bir tezahürü addettiğini lltıve 
eylemektedir. 

~ 

Tnn - Ahmed Emin Yalman bugünkü baş 
makalesinde. Türk ekiplnin R-Omada kazan
dığı parlak muva!!aklyet.1 tahlll etmekte, 
bir galebenin millete temin ettiği şerefi an
Iatmııkta ve şöyle demektedir: 

c Demek ki, diğer spor sahalarında gerl
liğlmlzl lstldııd azlığında ve cevherslzlikte 
dt't,ll, usullerin fenahğında, bazı şartların 
bozukluğunda aramak lı\zımdır.-. 

Vekiller Hey' eti 1oplandı 
Ankara, 5 (Hususi) - !crıı Vekilleri 

Heyeti bugün saat on yedide Başvekil 

CclUl Bayarın riyasetinde toplandı. Mü
zakereler geç vakte kadar ı::firdü. 

Bir batında 
edi çocuk 

La Havan 5 (A.A.) - Şark vilayetin
den Bayamoda, beyaz bir adamın karısı 
olan Rafaella Kasanova isminde bir ka
dın bir batında yedi çocuk doğurmuştur. 

Çocuklar hayattadır. 

Türkiyede suç işliyen 
Almanlar hakkında 

Ankara, 5 (Hususi) - ALrnan tebaası 

olup ta Türkiyede suç işliyen şahıslarır. 
tahkikat ve duruşmaları sırac;mda doğum 
tarihlerile doğum mahallerhın sıhhatli 

Sa fa 3 

E 
e Komşu Bulgarisianın 

Yugoslav dostluğu 
Siyaseti 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

1934 denberi mümessiller mec
lisinden mahrum bir halde ya
şıyan Bulgaristan, dört renelik azim bir 
fasıladan sonra yeni bir seçim yaptı ve 
mart ayı sonunda bu seçimin sonu alındı. 
Bu teşebbüse girişen Köseivanof hüku
metinin intihabat neticesinden memnun 
olmadığını söylemek zaiddir. Çünkü, ye
ni seçim neticesinde hükfımetin yeni mec
liste elde ettiği ekseriyet sayısı yüz ka
dardır. Mebus adedini tenkis eden son 
teşkilatı esasiye ıslahatından sonrt. adedi 
yüz altmışa inen Sobraniye meclisinde 
yüz reylik bir ekseriyet farkı az bir şey 
değildir. Bulgar intihabatında en fazla 
müteessir olan eski partiler demokratlar
la radikaller ve liberaller olmuştur. Bu
na mukabil çiftçilerin kazancı mahsus bir 
derecededir ve yeni meclise on beş kadar 
komünist mebus girebilmiştir. Fakat bun
ların seçimine karıştığı iddia o1UI1nn fe
sad isbat edilebilirse intihablarımn bo
zulınası ihtimali çoktur. 

Hükfımet ekseriyetini teşkil eden ye
ni mebusların siyasi hüviyetlerine gelin
ce; bunların büyük bir kısmı yeni sima-

lardır. Bir kısmı hükümetçi eski partiler
den müdevverdir. Bir kısn.1 ll.e muhalif 
fırkalara mensub olup bilahaıe hükıime

tin siyasetine iltihak etmiş olan kimse
lerdir. Bu heyetin karşısında mevki ala
cak olan altmış kadar muhalif mebusun 
bir kısmı müstakildir. Bir kısmı da eski 

siyasi fırkaların bakayasıdır. Bundan ö
türüdür ki muhalefet bloku, her zaman, 
büyük bir kuvvet arzedebilecek değildir. 
Bu blokun en kuvvetli hizbi, bir kısım 

eski sosyalistleri, radikalleri ve liberal
leri içine almış olan çiftçi partisidir. Bu 
seferki Bulgar mebus intihab:ıtının göze 
çarpan hususiyeti, bu seçimde münhası
ran dahili meselelerin hakim bulunmuş 
olmasıdır. Maamfih yeni meclisin, ilk top-
lantısı ile beraber, mühim harici işl rle 
karşılaşacağına dair muhtelif emareler 
varcbr. Bu emareler Bulgar gazeteleri
nin neşriyatı ve bunlardan naklen muh
telif Avrupa matbuatında göze çarpan a
kislerdir. Fakat Bulgaristanın her şeyden 
evvel ehemmiyet ve:ı;diği şey Yugoslav 
dostluğudur. Bu dostluğu hem kuvvet
lendirmek, hem de mümkün mertebe i
lerletmek hususunda Bulgar milleti ile 
hükumeti ayni derecede hemfikir görü
nüyorlar. Bu sebebledir ki Yugoslav baş-

vekili M. Stoyadinoviç'in Sofyayı ziya
ret etmesi mukarrer olan bugünlerde Yu
goslav devlet naibi Prens Polün de böy

ll: bir seyahat ihtiyar edeceğinden bahso
lunmaya başlaması, Bulgar - Yugoslav 

bir surette tesbiti ile hüküm fıkraların- münasebetlerini bilenler için hiç te hay
ret uyandıracak bir şey değildir. Bulgar-

da gösterilınesi hususuna dikKat olunma. 

sını adliye alakadarlara bihlirrniştir. 

Köy muhtarları kursu 

lar mazideki hatalarını anlamış ve uzun 
zaman her vasıta ile düşmanlık ettikleri 
Yugoslavlarla şimdi dost geçinmenin 
faydalarını takdir etmişlerdir. Bu idra-

Tekirdağ 5 (A.A.) - Halkevinde açı- kin büyük sulh davasına büyük faydala
lan köy muhtarlan kursuna Tekirdağ n dokunacağından şübhe etmeyiz. 

merkezinden 70 kişi devam ntmektcdir. Selim Ragıp Emeç 
···==···················································································································· 

Sabahtan Sabaha : 

Propaganda 
İstanbula seyyah getirmek için Belediye turizm teşkilatının yeni teşebbüs

lerinden bahsediliyor. Muhtelif lisanlarda broşürler basmak, seyahat acenta4 
larile temas etmek gibi teşebbüsler herhalde faydalıdır. Yalnız bir mesele 
var. İstanbul geniş bir imar planının henüz krokisini hazırlamakla meşgul
dür. Senelere ayrılacak programlarla meydana yeni bir İstanbul çıkacaktır. 

Yeni İstanbul bir hayal değildir. Artık işe başlanmıştır. Cumhuriyetin ba
şarıcı eli yepyeni bir Ankara yarattığı gibi yeni bir İstanbul da yapacaktır. 
PHinlarını hazırlatiığımız yeni İstanbul muhakkak ki Avrupanın en güzel 
şehri <>lacaktır. Tabiatin verdiği kıymetleri mütehassıs ellerle meydana çıka
rılacak ve dünya üzerinde yenilik arıyan seyyah için İstanbul ideal bir se
yahat hedefi olacaktır. 

Fakat bu ~amana kadar İstanbulun iç sıkıcı bir yapı devri geçireceğini de 
kabul etmeliyiz. İçinde tamir olan bir ev insana nasıl ıztırab verirse eskileri 
yıkılıp yenileri kurulan bir şehir de ayni sıkıntıyı verir. Böyle yollan harab, 
meydanları harab, konforu noksan, tabii güzeJlikleri bile örtülü bir §ehre 
scy yah davet etmek şehir için menfi bir propagandaya fırsat vermek olur. 

Titiz bir ev sahibi istediği gibi ağırlıyamıyacağı misafiri davet etmekten çe4 
kinir. Bana kalırsa turizm propagandamıza birkaç yıl için fasıla verelim. Bu4 

na sarf edeceğimiz parayı biriktirelim ve yeni İstanbul bütün haşmetile mey
dana çıktığı gün üstüne daha birçok yekunlar katarak bol bol harcıyalım. 

Bürhan Cahid 
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Belediye ahırlar için yeni 
kararlar hazırlıyor 

inek ahırlarına şeffaf cam konulmıyacak, hayvanlar 
ahırlarda haşhaşa veya sağrı sağrıya bağlanacaklar 
Hükumet yakında halkın ucuz ve 

hilesiz süt içmesi, yağ, yoğurt, kaymak 
yemesi için yeni ve yerinde tedbirlere 
tevessül edecektir. Her şeyden evvel 
hayvan bakımında en mühim rolü o -
lan ahırlar ıslah olunacaktır. İstanbul 
belediyesi ahırlar hakkında şimdiden 
icab eden tedbirleri alacak, tatbikat 
başlayınca müşkülata uğranmıyacak -
tır. 

gübre, yıkama ve yağmur suları bura
dan akıp bir yeraltı mecrası ile izga -
ralı deliği oran lağıma gidecektir. 

SON POSTA 

Elektrik Şirketi 
yeni tekliflerde 

bulunuyor 
Belçikadan gelen salahiyetli 

murahhas bu günlerde 
Ankaraya gidecek 

Nafıa Vekaletile Elektrik şirketi mü
messilleri arasında bir müddet evvel An
karada cereyan etmjş olan müz&kerelerin 
inkıtaa uğradığını yazmıştık. Bu müddet 
zarfında şirketle Belçikadaki merkezi a-

Mayıs 6 

Amiral F uadın cenazesi 
dün defnedildi 

Ahırların iç yüksekliği hayvan cin
sine göre ve adedine göre değiştirile -
cektir. Kendi evlerinin ihtiyacı için hah 
çelerinde inek besleyenlerin ahırları 
en az üç metre yüksekliğinde buluna
caktır. Ahır içinde hayvanlara ayrılan 
yeri darlaştıracak ve hizmet edenlerin 
dolaşmasını güçleştirecek kova vesa -
ire bulunmıyacaktır. Zeminde hayvan
ların arkasında azami 7 santimetre de
rinlikte bir oluk bulunacak, idrar ve 

Müsaade almadan ahır yapmak ya -
saktır. Ahırlar kargir olacaktır. Bey -
gir ahırlarının yanında kümes bulun -
mıyacaktır. Beygir ahırları hayvanın 

cinsine ve boyuna göre beher beygir i
çi.n 1,5 - 2 metre yükseklik, 3 - 5 met
re genişlik bulunacaktır. Hayvanlar a
hırlarda başbaşa veya sağrı sağrıya 

bağlanacaktır. 

rasında muhabereler cereyan etmiştir. .... 
Bu muhabereler neticesinde Vekaletin Merhum Amiral Fuadın cenaze merasimi 

Kadastro faaliyeti 
işlerin bir an evvel bitiril
mesi için gruplar takviye 

edildi 
.;)ehrimizin muhtelıf mıntakaların -

da çalışmakta olan kadastro grupları, 

tekmil İstanbul kadastrosunun bir an 
evvel sür'atte ikmali için yeni posta • 
]arla takviye olunmuştur. 

Şehrimizde başlayan kadastro faa -
liyeti ile şimdiye kadar Eminönil ka • 
zasındaki bütün emlakin ve bu me -
yanda Kapalı çarşının da tekmil ka -
dastrosu yapılmıştır. Aynca Büyüka -
da ve Heybeliadanın da kadastrosu ya
pı1mıştır. 

Halen birinci ve ikinci kadastro 
gruplarile Beyoğlu kadastro grupu 
mahallelerde faaliyetlerine devam et -
mektedirler. 

Bunlardan birinci mıntaka kadas -
tro gnıpu Fenerde Haraççı Kara Meh
med ve Kasab Demirhun mahallelerı -
nin kadastrommu bitirmiştir. Küçük 
Mustafapaşa mahallesinin kadastrosu 
da yakında ikmal edilecektir. Bunlar -
dan başka Burgazada'sının kadastrosu 
da Mayıs içinde bitirilecektir. Kınaha
danın kadastrosuna Haziranın ilk haf
tasında başlanacaktır. 

İkinci mıntaka kadastro grupu da 
Kadıköyünde faaliyete devam etmek -
tedir. Bu grup da Kadıköy kazasında 
Osmanağa ve Caferağa mahallelerinin 
kadastrolarını ikmal etmiştir. 

İnekleri güneşin şiddetli ziyasından 
korumak için pencerelerin camları şe{
faf olmıyacaktır. Tercihan hafif mavi 
renkli o!acaktır. Ahırlarda çok hayvan 
bulunduğu takdirde pencereden başka 
her sekiz on hayvan için ayrıca bir ha
valandırma deliği yapılacaktır. Yem -
liklerin cidarları şakuli ve köşeleri yu
varlak olacaktır. 

Gazi köprüsü 
f nşaat gelecekyıl h< zir anın -ı 
kadar b:k:c .... :-c, 25) amele 

çalıştırılıyor 
Gazı köprüsünün inşasına devam e

dilmektedir. İnşaata İstanbul beledi -
yesi yollar müdürü Galib Alnar neza -
ret etmektedir. Köprünün yirmi dört 
dubasından hepsinin malzemesi Al -
manyadan gelmiştir. Bunlardan yedisi 
Unkapanıncja deniz üstündedir. On bi
rinin Balatta montajı yapılmaktadır. 

Almanyadan peyderpey gelmekte o -
lan köprü mesnedleri de dubalar üs -
tüne takılmakta, gerek Unkapanı ve ge 
rek Azapkapıda beton ayak kazıkları 

çakılmaktadır. Bu kazıklar kenar aya
ğının altında 16, asıl ayaklarda 18 met
reyi bUlınaktadır. 

İnşaat tabii seyrini takib etmekte 
olduğundan köprü .gelecek yılın Razi -
ranına kadar ikmal edilmiş olacaktır. 

İnşaat işi için müteahhidin çalıştırdığı 
i.şci mikdarı 250 kişidir. 

Belediye haziranda 
un ve ekmek işine 
müdahale edecek 

Belediye ikt.ısad müdürlüğünün iş -
leri hazirandan itibaren çoğalacağın -
dan yeni bir müdür muavinliği ihd3$ 
edilecektir. 

Ekmeğin ucuzlayabilmesi için buğ-
Kadastro muameleleri biten yerler- dayın da bir mikdar ucuzlaması ve bu 

deki emlak ve arazi sahihlerinin elle - işin temini için de buğdayın köylerde 
rindeki tapu senedleri de kAmilen de - daha başka şartlar altında toplanması 
ğiştirilecektir. Kadastro görmüş yerler iktiza edeceğinden teşkiline karar ve -
için tutulan tapu kayıdlan çok mun - rilmiş olan buğday ofisi bu işleri ya -
tazam bir surette, ve alım, satım gibi pacaktır. 

tapu muameleleri de basit ıbir usul ile Ayni kalitede ekmek tedarik edebil-
yapılmaktadır. mek için fırınlara ayni cinsde un sev-

Yeni çaplı tapu senedlerinin emlak ketmek ıazıın olduğundan bu da bele
ve arazi sahiblerine tevziine başlan - diyenin değirmenlere müdahalesi ile 
mıştır. halledilmiş olacaktır. 

Bir köpek kuyruğu 
10 kuruş 

Hazirandan itibaren ekmek işleri -
nin tanzimi için bilfiil faaliyete ge -
çileccğinden buğday ofisi o zamana ka 
dar .kıurulacak ve belediyenin değir -
menlere yapacağı müdahale başlaya -
caktır. 

noktai nazarının haklı olduğunu anlamış Vazife başında ölen emekli doktor 
olan şirket, tekrar müzakerelere başla- Amiral Fuad Akgülün cenazesi dün sa
mak üzere Belçikadaki merkezden sala- at on birde Deniz hastanesinden kal -
hiyetli bir .murahhas göndermiştir. dırılmı.ş ve namazı Beyazıd camiinde 

Evvelki gün Brükselden şehrimize gel- kılınmıştır. Cenazeye bir askeri ban -
miş olan bu saltıhiyetli .murahhas B. Han- do ve bir deniz müfrezesi refakat et -
ri Spcsial, Nafıa Vekaleti başmüfettişi B. miştir. 
Sürurile temaslarda bulunmuş ve mer- Beyazıd camisinden Laleliye kadar 
kezden getirmiş olduğu yeni teklifler tabut eller üstünde taşınmış, tabutun 
hakkında kendisine mal&mat" vermiştir. arkasında Harb Akademisi Başkanı Or-

Daha bir iki gün şehrimizde kalması general Ali Fuad, Deniz hastanesi Baş 
muhtemel olan B. Hanri Spcsial, bilaha- hekimi Albay Emin Kip, Deniz Komu
re Ankaraya giderek doğrudan doğruya tanı Yarbay Mahmud, Deniz gedikli 
Nafıa Vekaletile temasa girişecektir. mektebinden Yarbay Talat Parlar, Ge-

Dün, Hanri Spesialin şehrimize geldi- dikli mektebi müdürü Yarbay Hil -
ğini haber veren bir sabah gazetesi, ken- mi, Devlet Demiryolları Av • 
disinin dün akşam Ankaraya hareket et- rupa hattı Müdürü Nüzhet, ha -
tiğini yazmıştı. Halbuki şirket murahhası reket baş müfettişi İzzet, cereyan baş 
henüz şehrimizdedir. Gene ayni gazete müfettişi Arif ve üniformalı bir çok 
tarafından Ankarada cereyan edecek o- şimendiferciler ve merhum Amiralin 
lan müzakereler hakkında ileri sürülen akraba ve dostları yürümüşlerdir. Ce
taluninler de saliihiyettar mahfeller ta- naze Merkezefendi'de aile makberesi -
rafından mevsimsiz sayılmaktadır. ne defnedilmiştir. Mezara Etibba Oda-

Balkanlar arası 
tren münakalall 

E ir hey'e•imiz yakında 
Sofya ve Eükreşe gidecek 

Geçenlerde Balkan Antantına da -
bil devletler arasında Balkan demir 
yollarında yolcu, bagaj ve marşandiz 
nakliyatını müşterek bir nizamname 
ile yeknasak esaslara raptetmek üzere 
İstanbulda bir konferans akdedilmişti. 

Yapılan müzakereler neticesinde 
yolcu ve bagaj nakliyatına aid kısım -
larda mutabakat hasıl olmuş, marşan
diz nakliyatına aid kısmın müzakere -
sine de Bükreşde devam edilmesi ka -
rarlaştırılmıştı. Bu müzakerelere 2 3 
Mayısda Bükreşde devam edilmesi ka
rarlaştırılmıştır. 

Bu müzakereye iştirak edecek olan 
hey'etimiz ayın 1 3 veya 14 ünde bura
dan hareket edecek, 1 6 Mayısda Sofya
da gene bu müşterek nakliyat ve tari
fe üzerinde müzakerelerde bulunacak, 
oradan da Bükreşe gidecektir. 

Anadoluda rakı istihlAki arbyor, 
inhisar idaresi tedbir alıyor 
Son zamanlarda memleketimizde ra 

kı satışlarının mütemadiyen arttığı gö
rülmektedir. Son istatistiklere göre ge
çen yılın ilk altı ayında 3 milyon kilo 
rakı satıldığı halde bu mikdar bu yılın 
son dört ayında 3 milyonu geçmiştir. 

Rakı sarfiyatının arttığı yerler en 
çok Anadoludadır. Ankara, İstanbul, 
İzmir gibi şehirler ikinci derecede gel
mektedir. Gene yapılan istatistikler -
den anlaşıldığına göre bütün Türkive
de adam başına yılda yarım kilo rakı 
düşmektedir. Bu mikdar diğer içki sa
tışlarına nisbetle çok fazladır. 

Müteferrik: 

Bir tashih 
Kırşehir ve hnvallstnde vuku bulan yer 

sarSJntısından feliıkete uğrıyan yurddaşlan

mıza bir yardım olmak üzere okulumuz t:ı
lebesJnln aralarında toplayıp Kızılay Kuru
muna teslim ettikleri para 26 lira 15 kw·uş 
olduğu halde sehven 15 lira 26 kuruş olarak 
yazılmıştır. Keyfiyetin tashihine müsaade 
buyurulmasını derin saygılarımla dllertm. 

i~tanbul Kız Ortaokulu 
Direktörü 

İptidai madc! eler için yeni 
muafiyet liste.si 

Teşviki sanayi kanununa göre mu -
amele vergisinden muaf tutulan iptidat 
maddelere aid ikinci beş senelik mua
fiyet müddeti Haziranın birinde bit -
mektedir. 

İlk beş senelik muafiyet listesinde 
bulunan 156 iıptidai madde yüzde yüz 
muaftı. 

İkinci beş senelik listede 30 kadar 
iptidai madde vardır ki, bunlar, senevi 
1 ,400.000 lira muafiyete tabi<lL Nisbe
ti de bazı maddelerde yüzde kırk, bazı
larında yüzde altmıştı. 

Hazirandan sonra mer'iyete girecek 
olan üçüncü beş senelik muafiyet lis -
tesi ise birinci liste kadar .geniş ola • 
cak, ikinci listedeki nisbetten fazla da 
muafiyet temin edecektir. 

Avrupa hattı memur lan 
felAketzedelere 

1500 lira teberru ettiler 

Devlet Demiryolları Avrupa hattı 

memurları Kırşehir zelzelesi fe!Aket -
zedelerine maaşlarının yüzde ikisi nis
betinde teberrüde bulunmuşlardır. Bin 

Son zamanlarda şehir içinde başı 
boş dolaşan serseri köpeklerin pek ço
ğaldığını gören belediye bunlara karşı 

İnhisarlar idaresi halkı rakı yerine 
İstanbul belediyesi İstanbul vilaye- daha az ispirtolu içkilere alıştırmak 

beş yüz lirayı bulan bu para maaş ve 
yevmiye tediyatının bütün hatta ik -
malini · müteakib zelzele felflketzede -
lerine verilmek ilzere alakadar mües -
sesata gönderilecektir. 

yeniden bir mücadele açmağa karar 
vermiştir. Eskiden zehirli hablar ye -
dirmek suretile bunları itlaf etme u -
aulü kabul edilmişse de bu usulün 
bazı mahzurları 9lduğu görülerek bun
dan vazgeçilmiştir. Bundan sonra be -
lediyeye getirilecek her köpek kuy -
ruğu başına on kuruş verilmesi tahtı 

karara alınmıştır. Fakat bu para üze -
rinden ne şekilde vergi alınacağı dü -
şünülmekte ve bumın için de bir türlü 
bir karar verilememektedir. 

ti sınırları içinde rnevcud olan değir - için şarab ve likör fiatlannda yeniden 
menlere ne şekilde müdahale edebile- mühim tenzilat yapmağa karar ver -
ceğini etraflı surette İktısad Vekaleti - miştir. Ayni zamanda Anadoluda şa -
ne bildirmiş bulunmaktadır. rab ve diğer az ispirtolu içkilerin ra -

Cevab gelince faaliyete geçilecektir. 
İstanbulda mevcud değirmenlerin ça -
lışma tarz.ı hakkında İktısad Vekaleti
ne sarih malumat gönderilmiştir. Be -
lediye Hazirandan itibaren değirmen
lere müdahale edecektir. Fakat bu mü
dahalenin son şekli buğday ofisi kurul
duktan sonra tamamen belli olacaktır. 

kıya nisbetle olan faydalarından hah -
seder mahiyette reklAm ve propagan
dalar yapılacaktır. .............................................................. 

KEL OGLAN 
Devlerin ve Devrimlerin destanı 

~7 aayfa - 10 kuruı. Yaun: Dr. Ziya Kaya 

Romzi Kitabevi - İstanbul 

Konvasyonele yeni bir vagon 
ilAve edildi 

Avrupa ile memleketimiz arasında 
yolcu nakliyatını temin eden konvas -
yonel katarlarına dünden itibaren ye
ni tesisatı havi son sistem birer eşya 
vagonu ilave edilmiştir. Bunlarla ke -
silmiş et, yoğurt, balık, sebze ve taze 
meyva ve diğer eşyanın günü gününe 
Trakyanın her yanına sevki ve İstan -
bula getirilmesi temin edilmiştir. 

sı, Deniz komutanlığı, devlet demiryor~ 
ları Avrupa işletmesi, Haııb Akademi • 
si, Deniz hastanesi namına yirmided 
fazla çelenk konulmuştur. 

Merhumun en ıbüyük meziyetlerin• 
den biri de vazifesine karşı olan son .. 
suz sev:gisi idi. Kendisine rahmet diler, 
ailesine ve kıymetli bir uzvunu kayb~ 
den Devlet demiryollan idaresine be • 
yanı taziyet ederiz. 

Açık teşekkür 
Emekli Amiral Doktor Fuad Akgülün gE' 

rek cenazesine gelmek, gerekse uzaktan tel 
graf ve mektub göndermek suretlle elemi 
mize iştirak eden bütün dostlarına ve mcs 
lekdaşlarına, esk.1 arkadaşları deniz süba. 
ve erlerine, Devlet Deınlryolları 9 uncu vı 
birinci işletmeleri münteslblnlne ve muhte 
lif teşekküllere ayrı ayrı teşekküre teessfi · 
rümüz mani olduğundan minnet ve şükraı 
hlslerlmlzln lbldğına muhterem gazetenlzlJ 
delftletlnl rica ederiz. 

Eşi: Inişkat, Oğlu: ıuevdud ve 
ailesi efradı 

Gümrüklerde : 

ldhaline müsaade edilen mallar 
Evvelce serbest döviz verilen mcm 

leketlerden mübayaa edilip gümrük • 
lerc gelmiş, fakat ıgümrükten çıkarıl -
mamış ve bedellerinin tediyesi için 1 
Nisandan evvel kambiyo müsaadesi a· 
lmmış olan, gene 7 Nisandan evvel yo 
la çıkarılmış ibulunan 1 O kalem ham 
maddenin bir defaya mahsus olmak ü
zere memleketimize idhaline müsaade 
edilmiştir. 

Bu şekilde gümrüklerden çıkarıla • 
cak olan l O kalem ham maddenin meın 
leketin üç aylık ihtiyacına kifayet ede· 
ceği anlaşılmaktadır. 

Şehir işleri: 

Paçavracılığa mAoi olunamıyor 
İstanbul belediyesi, hastalığa sebeb 

olur diye paçavra satışını yasak et • 
mişti. Geçen senelerde belediye çöp • 
lerin içinden çıkarılan paçavraları se ~ 
nevi on bin liraya satardı. Hastalık !W 

ikasile bu on bin liradan fedakarlık ya· 
pılarak vazgeçilmişti. Fakat bir sene • 
denberi gene eskisi gibi çöpler arasın • 
dan paçavraların toplandığı görülmüş 
ve menetmek kabil olamamıştır. 

Deniz işleri: 
T rak ilk aeferini 22 mayuta 

yapacak 

Denizyolları idaresinin Almanya.da 
yaptırdığı Trak vapuru bugünlerde li
manımıza gelecektir. İstanbul - Mu .. 
darıya hattında çalıştırılacak olan Tralc 
vapuru ilk seferini bu ayın 22 sinde 
yapacaktır. Vapur sabahleyin Mudan· 
yaya gidecek, akşama İstanbula döne • 
cektir. 

Trak vapurunun sefedere başlama"' 
sile İstanbul - Mudanya yolu çok kı ~ 
salmış olacaktır. Bu suretle sabahleyill 
İstanbuldan Bursaya hareket eden bir 
yolcu Bursada işini gördükten sopra al< 
şam üzeri İstanbula dönebilecektir. 
·····························································• 

lstanbul Şehir 
Tiyatrosu 

/ZM}R Elhamra 
ıinemasında her gece 
temsil vermektedir 
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Tütünile şöhret kazanan Erbaada 
şimdi de baQe1lık ilerliyor 

Son yağmurların 
zararları 

İzmir (Hususi) - Garbi Anadolu • 
nun muhtelif yerlerine yağan tid.det • 

Doğudan RIJpor tajlar : 

Doğu köylerinde imam 
nikihile evlenenler 

· :i.i yağmurlar bazı yerlerde seylibı an· 
dıracak bir tekil almlflır. Doludan ve 
&ellerden tarlalar ve bağlar yüzde on 
niaıbetinde zarar g&müştür. Bergama
da pamuk tarlalan. fazlaea zarar gör -
müı ve pamuk zer'lyatı durdurulmuı

tur. 

a. learelıetin öniine ppııelı irin .,,,,.,. lıaJına .Jec. imam nilıa
hil• eolenmenin lıapatma olmaldan 6a,M bir luırelıet olmadaiını 
anlatmalı, •onra da olıayap yama bilmiyen mul.tarLaJan niW 

lııymalı luılılıını almalı wımtlır. 

Erzurum (Hususi) - utanbul veya 
Ankaradan prka doğru uzaklaştıkça, ıç
timal ceraim~n de arttığını görürsünilz. 
Kanunun mahkilm edemedilf cüriimler 
çokt\11'. Daha doğrusu kanundan kolay -
hkla kaçırılan bu cürümlerden bir tanesi 
de imam nlkAhlarıdır. 

lahiyetini refetmek zaruridir. Doğu köyle
rinde herkes evlidir. Esasen nikih sal&hi-
yetini muhtarın elinden almak, masl~
hata da zarar vermez, zira, evlenecek ta
raflar, niklhtan evvel muayene için na· 
sıl olsa kazaya gelmektedirler. İfte o 
muayene müsbet netice verdikten BOnra, 
çiftleri kazada memurların huzurunda 
resmen evlendirmek, bütün tezebzüblerin 
önüne geçebilir. 

E1'baac:lcın bir gönin.ilf 

~~baa {Hususi) - Kazada köy kalkın· sasında kendine bir fBhret ayırmıt olan 
dtr işlerine büyük bir önem verilmekte- bu prtn kasaba blr bal dlyan da olacat
ltt · ?.teyVa ağaçlarına ve bağlara musal- tır. 
için °lan hastalık ve haşeratla mücadele 
iÇbı alınacak Pülverizatör makineleri 
taQıa tahsisat konulmuştur. Geçen yılın 
ti}' ~en satılan üzüm mahsulünden ka
aıaı: bır hayli para girmiştir. Bütün mah
llıe Saınsun çekmiştir. Bu sebeble köylil 
~~cılık ve bağ işlerine yeniden bü -
~ ır ehemmiyet vermiş ve bu yıl lçin
~ırrru iki hektar daha bağ tesis edil
lfll ır. Dağlardaki bütün aşıı.ız ağaçlar 
Çok •~rnı~tır. Bundan -başka yt!niden bir 

'l' avak ve söğüd dikilm,iştir. 
t, :ovanın iska işi de başarıldıktan ıon
kt tbaa tam manasile umran ve refaha 

\'\lırtıut olacak ve tütünile cihan piya-

Demm mücadelesi 
Erbaa (Husus!) - Mezruatm en belll 

başlı düşmanı olan dommlarla mQcade
leye büyük bir hız veril.miftir. 93'7 yılı 
içinde 2208 mükellef tarafından 'l'10 ve 
938 yılı nisanına kadar 2129 mllkellef 
tarafından 400 yabani domuz 6ld(lr(ll • 
müştür. Öldürillen domuzların kuyruk • 
lan muhtarlar tarafından kazaya teslim 
edilmektedir. Şimdi bölgede yabani do • 
muz hemen hemen kalmamış gibidir: Mü
cadele işini ziraat öğretmeni Hakkı Be§li 
Karayaka müdüril Salih Sabri Baturunlu, 1 
Destek müdürü Ahmed Yetgin idare et
mişler ve büyük gayret ıöstennlflerdir. 

to..ı 
Felaketzedelere ya r;dım 

~ <Buaual) - Kırşehir .,. Yozgat fe- re Çefmt KızılaJ tubealne ,atırmıflırdlr. 
"'-1 lertne ya.pılmakta olan yardım ua- Gönen lnlmifafıaracıl yanbmlan 
)~ IÜnden güne çotalmakta 'fi büyü bir Gönen (Husu.il) - KU19b1r 1ellbtude
~ tar balit olmaktadır. Köyltınnn ve bal· ıerıne Jardım l01D Gönen manlfaturactlan 

cl1nu tayanı tükrandır. aruında toplanaa. 1530 tQl'Uf KımlaJ tura-
Qo,. ÇorJulularm yardımları muna ntın1m11tır. Dller eananar da tendi 
~tı DOata telgraf şef ve memurları fell- aralarında para f':<>pl~maktadırlar. 
"'-r e karde,lerlne gönderilmek üzere Kı· Geredelilerın yarclunları "° Corıu fubealne teberrtide bulunmQllar- Oeredt (Buut) - Kırfeblr fel&tetade-
'allndan başka Çorlu tapu tahrir heyeti lertne JUC!un 1çln bir komlaJon tundmq -
'Urları da ı 7 lira 28 kurut teberrü etm.It· tur. Komisyon eTlerden iç çamatın topla -
' Pefderpey yapılan teberrn ı2oo Ura maktadır. Şlm<UJe kadar binlerce çorap, 

Olacaktır. don, fanlll toplanmıştır. 
~ tal bel . . Bir taraftan da iane toplanmaktadır. xa-
~ e erının yardımlan zamıs orman memurlutu tereate :yardımın-
~ MILJ!Uk Kemal okulu talebeleri ara- da bulunacaktır. Merhum Saraç 8al1h tan'bir topıamış oldukları D Ura 10 kW'UfU sı Pertdt on Hra Termlftlr. Yardım ltlndı 
~lltetzedelerlne gönderilmek ile- Geredelller bl.ıblrlerllı Jlrll etmektedir. 

112 nci alayın yıldönumu · ıezahuratı 

ı..~ltlsund 
~~ltrıa 1 172 net alayın yıldonümil merasimle tutlulanmıf, bu münasebetle 
~ ~ ask.erlerimiz eğlenceli blr g(ln geçirml§lerdtr. Şenliklerde General 
~e :Pınarla [•] piyade ve topçu alayı kumandanlan ve alay eübaylan 
deo. Son.r ulunınuşlardır. MQhim bir halk k:tıtleslnin de l§tlrak ettiği merasinı
~' llltıı~ Yapılan eğlenti ve u.kerlerimlzin sevinçli tezahilratı pek güzel olmuı 
~n~ıştır. Resimde General Ldtfi Karapınarla topçu ve piyade alay ku

bir kısım sübaylar ve halk görülmektedir. 

Manisa m.ıntakasmda bajlann zara· 
n oldukça büyüktür. Tü.tün mahsulü de 
zarara uğramıştır. Bazı yerlerde sel -
ler o kadar korkunçtur ki bağlarda e
kilen mahsülleri alıp götürmüştür. Ha
va düzelmeje meyyal olduğundan ye
niden ekim yapılacaktır. Ziraat Ban - Köylerin vaziyeti 

Doğu köylerinde, bilimühalağa diye
biliriz ki, serbest nikih, dünyanın hemen 
her yerinden daha mezbul olarak hü
kümfermadır. Bunun önüne geçilmediği 
takdirde beş on sene sonra, buralan, deh-

• ,etli bir nüfus tezebzübü içinde peripn Köylerde evlenmek iki türlü ihtiyaçtır 
Evveli fiziyolojik, saniyen içtimai. Kadın 

olacak. Vaziyeti ne mahkemeler, ne idari 
makaınalr, ıslah edemiyecektlr. Günahsız çalışır, köy muhiti dardır. Erkek kadına 
çocuklar, her türlil hukuktan uzak, kök· nisbetle azdır. Teamül ve örf öyle 

köy içinde kadının, vazifelerini tayin ve 
ırilz ağaçlar gibi cemiyetin içinde silril - tah . t . ı· E . . · d k dın b 
ııecekl rdir sıs e mış ır. vın ıçın e a ın lf' 

e · ka vazifeleri, dışında bqka vazifeleri 
NikAh•z birleşmıeleıN .W. hedir? vardır. Bunları da başka başka kadınlaı 
Bu gibi birleşmeleri temin edenlere görür. Eğer birincisi nikahla evlenmlfS' 

fÜphe yok, en ağır cezalar verilmelidir. ikincisi, pekala imam nikahile ayni er. 
Ve kanunun açık bıraktığı delikleri de keğe verilebilir. Köy zaten yallah yallah 
tıkamak llzımdır. Fakat her şeyden ev- 40 hanedir. Herkes birbirini tanır, orta. 
vel de köylünün ve fakir halkın içtimai lıkta nev'ama geniş bir sıhriyet vardır 
mevkiini de nazarı dikkate alarak bazı Kadın da kendi anasının baş.kasına or 
tedbirlere de baş vurmak mutlaka JA - tak gittiğini görmüştür. O bu vaziyeti ya. 
zımdır. Bu tedbirlerden bir tanesi, kadını dırgamaz. Hayatı zaten mihnetle geçer 
tenvir etmektir. Ne yapmak kabilse onu onun, ölmemekten başka bir ideall yok· 
yaparak, kuru bir imam- niklhile kocaya tur ki, kocasından gelecek fellketle ken· 
pienlerin eski tabirle kapatmadan başka disini ürkütsün. 
bir ıey olmadıklarını bu kadının kulakla.. Boşanma zorluiu 

Soa ., .. .ıcmtWıa-.ı.- ı·-~- ,.,a_. •au nna götürmek zaruridir. Kadın, beledi-
.,,.,, Tuu ~ ~ •-' Evlenme erkek için bir piyangodw 

caddednin halı yede resmen evlenmedikten sonra mqru Denili or ki eğer kadın il 1 'kab 
zevce olmıyacağını mutlak bilmelidir, ve Y ' e resm 01 

kamım köylüye yeniden istiiruda bu· k dls' kad t-•d h tl 1 kıyılacak olursa ve sonra da boşanmd 
lunmasın intiza edili gene en me, ın .... r eye er va- 1A • a r yor. t il im ·t-ıı.L:, 1 _,__ f-'-- azım gelırse, mahkemeler tnsanı koyu. 

, il U e, am nıAilililt ev euuıııc, na ._ . J 

Bab k · d" · hakk da alamıyacalı, mirasa konamıyacağı da an- vermıyor armış. aes 1 ıspanserı m !atılmalıdır. pnun için erkek hiç sesini çıkarmıyor 
bir temenni Kafalara hitab eden bu tedbirden IOD· Kadını bir gün başından atmak ümidin: 

Babaeski (Hususi) - Babaeski dispan- ra, imam kılığına bürünen bazı muzır beslediği için, kadına imam niklhı kıv· 
seri, kasabanın, beş yataklı yeglne ba • mütevassıtları da ortadan kaldırmanın dırıyor. Ve günün birinde de boşsun dl 

kımcviydi ve büyük bir ihtiyacı karşıla - yoluna bakmak lazımdır. FuhUfl& müca - yor ... 
maktaydı. dele nizamnamelerim.iz, bu gibi müte • İrticakirane propag._ndalar 

VUlyetln bir ernrlle dispanse~ binası • vusıtlan tecziye etmele kifidlr. Yapı • imam nlkihının aleyhine propaganda. 
nm yarm husust muhasebeye verllmif - lacak §eJ, bu mücadeleye geremi ver - lar yapılıp dururken, sinsi sinsi mukabi 
tir. Bu vaziyette, dispanserin faaliyeti ya- mektir. propagandalara da geçildiği görülmüştü ... 
rı yanya felce uğramıf gibidlt. Husud Kö7 muhtarlannın vaziyeti Meseli köylerin birinde hükfunet dört 
muhasebeye ~ka bir yer tem.n edile - Doğuda öyle köyler vardır ki, bunların kadın alınmasına müsade ehnedl ama... 
ret dispanaerın eski baliyetlnbı iadesi uhta lann k 1 la k- İki tanesine izin çıkarmıı diye sözleı 
faydalı o:i.acaktır m r ın ° uma an, yazma n 10 

· tur. Muhtar cahil olunca, qpunu. anla- sarfedilmiştir. Bu nevi gayri me§IU bir 

Termede cinayet işleyen bir 
katil yakalandı 

Terme (Hususi) - Bir sentt evvel Ter
menin Yerliköyünden Moral otıu Abdiyi 
çot vahıiyane bir surette öldüren Nik • 
arlı Ali yablanmııtı. Ali Abdlnln kıs
ratını kullanırken Abdi kıstafı elinden 
almak istemif, Ali de buna kızarak Ab . 
diyi bıçakla parça parça etmek ıuretilt 
öldürmüş'.ü. Ali Çarşambanın Dikbıyık 
köyü civarında sahte bir nüluı tAjıdı illP 
gezerken karakol kumandanı Ömer on .. 
bap taraf.ından yakalaıımıştır. 

Geredıde iki kişi boğuldu 
Gerede Hususi) - Deyişler kö • 

yQııden Kadir oğlu Halilin altı yaşın • 
daki kızı Hıristan çayı kenarında du • 
rurken müvazenesini kaybetmif, düş -
müt ve akıntıya kapılarak bolulmuş • 
tur. 

Gene kazamıza bağlı Salar köyün • 
den 319 doğum'lu olduğu anJaşıl 
sar'ah Ali çay kenarında gezerken sar
ası tıubnUf, suya düf!DÜŞ ve bofulmUf· 
tur. Her iki iıoğulma hldisenin kaza 
neticesinde vuku bulcl.ığu tesblt edil • 
miştir. 

mıyacağı gibi niklhın da ne olduğunu jd. leşmelerle ciddi bir mücadele açmak za. 
rak edecek kıratta değildir. Şu halde ilk rureti vardır. 
lf olarak, muhtarlardan nildh ~ıymak aa- M. Jl'ucl 

Mektebliler bahar bayramını kutluladllar 

İzmir (Husud) - ilk okullar talebeleri Şqal n merkezine glderec asuıadeli bir 
gün g~çinniflerdir. Bu pdnUye SabrJ•, İltlk1il, Dumlupınar ve Tınaztepe 
okullan iftlrak etmııtlr. Jtalmde 111r lfup Şapl ıuywıun batında &örillmettedir 

Pazar Ola HaNn Bey Diyor ki ı 

'il . ' ::ıı Bey seni bilmem 'Ull 11 
kendi hesabım• 

0ldurn doğrusu ... 

- Kahvelerden iskambil 
kaldınlacakm11-

... bunun müptelbı olanlar 
bundan sonra neyi ölrene
cekler derslD.T. 

Hasan Bey - Vaktin nakid 
oldutunu adzlml 

Bura (Huaust) - Bura nıekteblerl bahar bayramını büyük bir coşkunlukla 

ve kırlara stderek lrutlulamıflardır. Ziraat mektebi civarı büyük bir kalabalı) 

toplamlftı. Havanm güzel olması umumt neş'eyi arttırmıştır. Resimde bahar baJ· 
ranum tutlulıyan ilk okul talebeleriDden bir &nıP göriilmektedir. 



Hadiıeler Karş11ında 1 

~ÖZ VE ONILAR 
S on Posta'nm dünkü nüshasın

da cister inan, ister inanma!• 

sütununu okudunuz mu bilmem. Ga -
zeteyi ilk satırından son satırına varın
cıya kadar okumak itiyadında iken dün 
nasılsa gözümden kaçmış. Telefonda 
bir dostun ihtarı üzerine unutkanlığı
mı hemen tamir ettim ve öğrendim ki, 
bu sütunu yazan arkadaş dün orada iki 
fıkra nakletmiş. 

kumak liizumwıu an.latan arkadaş 

gösterdi: 
- Farzet ki bu dükkanı kiraya ve

ren benim. Ve 500 liraya talibi var
ken, bu adam parayı çıkarma~ için 
müşteriyi soyar, öteld insaflı hare -
ket eder düşüncesile 100 lira teklif 
edene verdiğim şayi olmuştur. Ertesi 
gün ne oJıın? Hiç düşündün mü? 

Düşürunemiştiın ama derhal göz -
lerimin önünıe geldi~ Qızetelerln tilk 
sayfasında koca bir portre, yanında 
en kalın harflerle ıblr .serlevha. Soru -
yoruz, hesab isteriz. Hakkımız yok mu? 
gibi başlıkların altında yapanı bin bir 
çeşid ithamlar altında bulunduran bir 
sütun yazı .. 

Birincisi şudur: 
Belediye Floryada yaptırdığı dükkAn

ların beherinden ayda 100 lira kira ala
cağını t'1h.min ediyordu. Halbuki 500 
liraya ti'ib çıktı ve dükkan 500 lira üç
retle kira:ra verildi. 

İkincisi şuıdur: 

İstanbul ile İskenderiye arasında 
işleyen bir tcnebi vapurunun kahve o
cağı i!ıhila1 etmiş, müzayedeye koy -
muşlar, bekledikleri kiranın bilmem 
kaç misli fazlasına talib çıktığını gör
müşler. Mürlire sormuşlar. O da, en az 
kira teklif edene veriniz, çünkü rnüş -
teriyi soymayacak olan odur, demiş. 

Son Postanın İster inan sütununda 
anlatılan bu iki hA<lisenin mukayese -
sinde ibret alınacak bir ders gerçekten 
vardır. Fakat bu ders bizim aramızda 
ta'f!bik mevkiine konulabilir ırni, konu
lamaz mı? O başka meseledir. 

Esasen bu noktayı bana fıkrayı o-

Düşündükçe okumuş gibi oluyo -
rum. Gelin de bu ima ve ithamların al
tından kalka:bilirseniz kalkınız. Fakat 
acaba ecnebi vapurunun İstanbul a -
centasında ne oldu, diye dilşünebilir -
siniz, benim de hatırana geldi. İster 
inanı yazan arkadaşa sordum. O da a
centaya baş vurduı: 

- Merkezden bir tekdirname aldım. 
Böyle lbir meseleyi kendiliğimden hal
letmiyerek direktörlüğe sorduğum için, 
cevabını ald1. 

Daha ziyade söylemeye lüzum gör
müyorum. Öyledirler, böyleyiz, diye -
ceğim. Allah ıslah elc;in! 

İsmet Hu10si 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
Dünyanm umumi nüfusu 
2000000000 ı bulmuştur 

Dünyanın umu
mi nüfusu hakkın
da ilk sahice ista
tistik (1873) de tes
bit edilmiştir. O 
zaman elde edilen 
rakam (950) mil
yondur. 1935 de 
Milletler Cemiyeti 
tarafından yapı1;n 

umumi nüfus tes-

12.000.000,000 

1-ıiti ise (2,000,000,000) rakamını vermiştir. 
Bu rakamlara göre Amerikanın nüfu

su yüzde (214), Avrupanın nüfusu yüzde 
(76), Asyanın nüfusu yüzde ( 43) nisbe
tinde artmıştır. Nüfusu a1..alan tek t.ıt'a 
Afrikadır. (1873) de (203) milyon nüfu
au varken bu mikdar (1935) de (148) 
milyona düşmfiştür. 

Eskiden' yüzük madalya yerme 
kullamllrdı 

Eski Romalı -
lar zamanında al
tın yüzük muha -
rebede yararlık -
ları görülen kim -
seleı-i mükafat -
!andırmak için 
verılen bir takdir 
ni§anesi idi. Eski 

asil Romalılarla şövalye rütbesini haiz 

kimseler de altın halka takarlardı. Bu 

takdirde altın halka sol elin küçük 

parmağına takılırdı. Bilabara Fransız

lar da buna benzer bir nişan ihdas et
mi§ ve buna cAltın halka> adını ver

miŞlerdir. Fransızlarm bu nişanı da 

munhasıran askeri mahiyette idi. 

-···························································································································· 

Sevgili bazan sakat 
Bir uzva benzer 
Bay E. N. Üstünün, taşrada bir ai

lesi ve altı evladı varmış. Bundan bir 
müddet evvel İstanbula gelmiş. Bura
da bir bayanla tanışmış. Bu bayan ona 
tam on sene bir aile gibi bakmış. 

Fakat günün birinde, küçük bir mü
nakaşa neticesinde çıkıp annesinin ya
nına gitmiş. Orada, mutad hilafına o
larak, on günden fazla kalmış. Tam o 
sırada da, okuyucum bir gün, bu ba~ 
yanı, bir delikanlı ile gezerken görmüş. 
Dayanamayıp sokulmuş, sormuş: 

- On sene sonra bana bunu mu ya
pacaktın? 

Bu suale, kadın şu cevabı vermiş: 
- Benim yaptıklanm, sizi alakadar 

etmez! 
Okuyucum, bu cevabı alınca, fena 

bir hareket yapmamak için bütün gay
retini ve iradesini harcamış, oradan 
uzaklaşmış. 

Fakat bir müddet sonra, tekrar en 
kuyucuma dönüp: 

- Ben ettim, sen etme! .. diye yalva
rıp, kendisini affettirmiş. 

O tarihten birkaç gün evveline ka
dar da, gene bir arada yaşamışlar. 

Fakat birkaç gün evvel kadın, oku-
' yucumu tekrar bırakıp gitmiş. 

Şimdi, Bay E. N. Üstün benden so
ruyor: 

- Ne yapayım? Bu kadının benimle 
oturmıyacağma eminim. Fakat onu 
çok seviyorum! 

Okuyucuma, bu kadının ihanetine 
ıahid olduğu Zaman yaptığı hareketi 
tekrarlamasını tavsiye ederim: 

Gene çocuklarını düşünsün. Gene 
iradesini, sabrını, tahammülünü derle
yip toparlasın ve gene onu unutmaya 
çalışsın! 

Zaten, okuyucum, üç ay süren de
vamlı bir ihanette bulunan o kadını 
affetmekle, ve tekrar yanına kabul et
mekle büyük bir hata işlemiştir. 

Bugün başına gelen iftirak, o gaf
letinin cezasıdır. 

cKendi düşen ağlamaz, darbı me
seli, okuyucuma tekrarlıyabileceğim 
en münasib hakikattir. 

Hem okuyucum, memleketindeki al
tı yavrusunu düşünürse, bu kirli ma
ceradan kurtulmakta güçlük çekmi
yecektir. 

Altı evladın sevgisi, bir erkeği, her 
ıztırabdan kurtarmaya kafidir. 

Ben sevgiyi, bu kabil maceralarda, 
sakat bir uzva benzetirim: Sakat biı: 

uzuvdan kurtulmak için, ameliyat el
zemdir. Ameliyattan kaçınmak, insanı 
hem o sakat uzvun acısını daima çek
meye, hem de daha tehlikeli iikıbet
lere uğramaya mahkfun eder. 

Bu kabil sevgilerde, kadın, sakat ol
muş bir uzuv gibidir. O takdirde, se
ven erkek, nihayeti tehlikeli bir ıztı

rabı uzun müddet çekmekten kurtul
mak için, dişini sıkmalı, ve daha kuv
vetli bir acıya daha kısa bir zaman 
için katlanmayı göze alarak sevgisini 
unutmalıdır! TEYZE 

Mayıs 

~ 
iıkha"h:~~;.~ güzel Uyurken misafirlerini kesen kardeşle 

Bu modelin bütün süsü göz alıcı çiçek
ler ve soluk yapraklardan yapılmış bir 
brodeden ibarettir. Ön eteklerine de yap
rakların renginde Uçer ıma işleme geçi
rilıni§tir. Kollan, ceketin önü, arkası ve 
etek dümdüzdür. HattA önünde düğmesi 
bile yoktur. Göğüsleri çok süslü tayyör
lere düğme koy.nıamak bu yılın moda
smdandır. 

Kadının en güzel 
süslerinden biri: Çiçek 
Çiçek yalnız elbise üzerinden değil, yal

nız başına da sevilir. Mesela: Başına çi
çek takmak kadınların pek eskıdenberi 

sevdikleri bir süstür. Bu demet ya me
nekşe güllerinden yahud sevilan her
hangi bir çiçekten olabilir. Siyah saçlar 
üstünde daha ziyade kırmızı ve beyaz, 
sarılarda menekşe gibi koyu renkler gü
zel görünür. Demeti doğrudan doğruya 

saçınıza değil, ufak bir tarağa ili~tirir, ta
rağı da kuvafürünüzün uygun gör
düğünüz yerine takarsınız. 

Fazla açık tuvaletlerle renk renk çi
çekten yapılmış kolye takmak tıt bu yıl 
modasının orijinal olduğu kad:ır genç ve 
güzel bir yeniliğidir. 

Yemek bah•i: 

Yeni bir çörek 
Yarım litre süt - Dört çorba }:;ışığı ka

lın pirinç unu - Bir tutam tuz - Dört çor
ba kaşığı ince toz şeker - Bir limonun ka
buğu - İki çorba kaşığı dövülmüş badem 
içi - İki yumurta. 

1. Kaynar süte bütün pirinç ununu ser
pe serpe dökünüz. Bir tutam tuzla dört 
kaşık toz şekeri de içine katınız. 

2. Limon kabuğunu rendeleyi.niz. İki 
çorba kaşığı iyi dövülmü~ badem i;i ile 
karıştırınız. 

3. Hepsini ayni tencerede, orta ateşte, 
bir çeyrek saat karıştıra karıştıra pişiri
niz. 

4. Tencereyi ateşten indiriniz. İki yu
murtayı bembeyaz köpüklenincıye kadar 
dökilnüz. Tencerede soğumak üzere olan 
pirinç ununu badem halitasına katınız. 

5. Kalıbınızı yağlayınız. İçine hepsini 
dökünüz. 

6. Yirmi dakika kadar hafif bir fırında 
bırakınız. 

7. Kalıbdan çıkardıktan sonra üstüne 
herhangi bir pelteden gezdiriniz. 

mahkemeye verildiler 
Bunıaraan biri taammüden adam öldürmek suçile 
idamı istenilerek, diğeri de adam öldürmeğe teşebbiİS 

suçundan hakim huzuruna gönderildiler 
Bundan bir müddet enel Beyollunda 

Parmakkapıda blr cinayet 1.şlenmJf, iki kar
deş iki bemoerllerlni ustura. ııe boğazla -
mışlardı. Bunlardan Hüseyin derhal ölmllş, 
All ise alır ıurette yarala.nmıştL Cinayetl:ı 
aaıl tam kömürcü Abdurrahman, ıuç ortağı 
da kard~l l:mlrtdi. 

Bu feci clnayeUn 1.şlenebllme.!l ıoin orta
da hiç bir ciddi aebeb yoktu. Dört. hemşerl 
a.ynl yerde birlikte oturuyorlar, hlrllkte yi -
ylp, birlikte ıezıyorlardı. Maktul Hüseyin 
lle yaralı All. Abdurrabmanın daveti üze -
rlne İstanbula gelm.l.şlerdi. 

Hfıdlse etrafında blr müddettenberl mü.d
delumumtııkçe yapılmakta olan tahkikat ni
hayet neticelenmiş, bulunan bir çok delll
lerle clnayeUn üzerindeki e.srar perdesi ta
mamlle çözillmllştü.r. Suçlu Abdurrahma -
nın bu cinayeti taammüden lşledlli anla -
şılmıştır. 

Abdurrahman valt'adan tiç ay eneı Xa -
Utarya köytıne ıttml.ş, Btbeyln lle Aliyi, ken
dilerine if bulacalını vA.dederelı:, htanbula 
davet etmiftir. Bu duet üzerine 1kl arka -
daş İstanbula celmişlerdir. Fakat. yolda, a -
rabada geldikleri sırada Jtüçü.k blr h~dlse 
geçmiştir. Abdurrahmanın 34 Ura parası kay 
bolmuş, Hüseytne sormuş, o da bllmediğinl 
söylemiştir. 

Bu yüzden Abdurrahman Hüseyinden 
şüphelenmlş, kin bağlamış, hatt~ kardeşi E
mlne onu &düreceğini .IÖyleml§tlr. Emin, 
buna: 

- Para için ad•m kes1llr ml? .. Çalışır, ge
ne kazanırız, cevabını vermiştir. 

İstanbulda misafir oldukları mada dört 
arkadaş bir eğlenti yapmışlar, Hüseyin er -
tesl günü his.sesine düşen parayı vermeyin
ce, aralarında bu yüzden de blr münakaşa 
geçmiştir. 

Nihayet vak'adan 1ki gün eneı Abdur -
rahman bir ustura aatın alarak, Emine ver
miş. saklatmıştır. 

Vnk'anın cereyan ettiği gecenin sabahı 

da. traş olmak icab etmiş, Abdurrahman kar 
deşlne şu tavsiyede bulunmuştur: 

- Usturayı pencerenin içinden al, dışa -
rıdan getiriyormuş gibi ya.p, fÜphelenme -
sinler. 

Nihayet &ece olmu~. Abdurrahman mu -
tad hilafına Hüseyinle birlikte yatmak ~ -
Uyerek, kardeşine: 

- Sen, Ali lle beraber yat. Biz dı Büso -
yinle yatalım. Konuşa konuşa uyuruz, de -
ml§tlr. 

Abdurrahman ıecı yarısı uyurken ustu
rayı Hüseyinin aırtıatına bastırmlf, Hüse -
yln derhal ölm.U,, ailrOltüden uyanan Allyl 
de, şahadet etmemesi için öldürmefe teşeb
büs etmiştir. 

Burada ıı:mın dı tardeşine yardım et -
mlştlr. 

Suçlular hldiseyt ikrar etmltler, Abdur
rahman: 

- Usturayı tytce Hüseylnin ıırtıatına o -
turttum, demiştir. 

Tahkikat neticesinde Abdurrabmanın bu 
suçu tanmınftden 1.şlecUğl anlaşılm.11tır. 

Suçlular hakkında sorgu hlklmll~lnde 

açılan tahklJtat da netıcelenmlştlr. 
Suçlu Abdurrahman, ceza kanununun 

450 inci maddesine glire, idamı taleblle A
ğırcezaya verllmiftir. Kardeşi Emln yalnız 
Aliyi öldürmeğe teşebbüa ıuçundan muha -
keme edilecektir. 

Duruşmalarına yalonda başlanacattır. 

Meçhul bir elin attığı taş 
· bir adamı öldürdü 

Müddelumumlllk şüphell blr ölüm tah -
klkatlle meşgul bulunmaktadır. 

Bakırköyüne tabi Mahmudbey köyünde 
Hamza lsmlnde ihtiyar bir adam, birkaç 
gün evvel bahçesinde bulunduğu mada meç 
bul bir istikametten atılan blr tqla başın
dan yaralanmlftır. Aradan dört ctın ıeçlnce 
de ölmüştür. Keyfiyet derhal mftddetumu -
mll1ğe bildirllmlf, müddelumuml muavinle -
rlnden Reşad Saka tahkikata el toymuş -

Diğer taraftan cesedi muayene eden •6 

llye tabibi Salih Haşim başta blr yara tf 
rlne rasUamamıştır. Cesed üzerinde ot0 

yapılmasına lüzum göstermiştir. 

Hamza, ölmeden evvel alınan iladeslıl 
de: 

- Meçhul bir istikametten gelen bir t3 
la başımdan yaralandım. Bu ta§ln k!mlll 
rafından atıldığını göremedim, demlştır. 

Tahkikat sonunda, o gün o civarda 8 
şında bir çocuğun dolaştığı anlaşıırııış 
Taşın bu çocuk tarafından atılmış olıtl 
muhtemeldir. 

Hakiki vaziyet Morgun vereceği raP 
göre, tevazzuh edecektir. Tahkikat de" 
etmektedir. 

Otobüs neşriyatından çıkan 
davalara dün de bakıldı 

Otobüs neşriyatından çıkan davaya /J 
llye 1 inci cezada dün de devam edllrııi~ 

Dünkü celsede, hı'.\dlselerln llk gUnıerfll, 
A vnl Bayerln vekfiletlni alacağı söylcnc~11 
vukat Yusuf Kenan şahld olarak dlnıew 
miştır. 

Yusuf Kenan mahkemede Avni Bayt' 
vekfı.letlnl almadığını ve keşide olunan ıııt 
barnameden haberdar bulunrnadığını. 
ihtarnameyi Bursadan İstanbula dönüşuıı 
de okuduğunu söylemiştir. 

Avni Bayer, buna karşılık 1htarnarııer 
müsveddesini kendlsl hazırladığını sôyllYe 
rek: 

- Müsveddeyi Yusuf Kenana ben göS 
memiştlm. Fakat zannedersem gördü, de# 
tir. 

Burada Ahmed Emin Yalman reisten f 
hlde şöyle bir sual tevcihinl istemiştir: 

- A vnl Bayer hftdise günlerinde gazete 
!ere beyanatta bulunmuş, bunun için te;. 
zlb edilmediği mahkemede kendisine s~; 
dukta, tekzlb etmesi içln avukat Yusuf 1 nana talimat verdiğini söylemişti. Bu no!C 
nın şahidden sorulmasını isterim. 

Şahid, buna cevaben: 
- Bayerin vekliletlnl 

j:. 
almadUJl 

tekzlb edeyim, demiştir. 
Bundan sonra geçen celsede sorulan 

ale Evkaf Müdürlüğünden gelen cevab J1l• 
kemede okunmuştur. Cevabda Ermeni ~.ti 
eti mütevell1yes1ne ald arsanın 935 seneY 
kadar hesabatı tedkik edildiği, 936 yılı ııe 
sabatınm gelmediği bildirilerek, Sabur ~ı 
minin kızına aid ferağ muamelesinden • 
mı malO.ma t beyan edilmiştir. 

Ahmed Emin vekili Nazmi Nuri ar 
24-3-937 tarihinde Sabur Samlnin kızı ?l~ 
na satıldığını söylemiş ve müdafaaıarınıı 
allüku itibarile keyfiyetin bir kere de ıt 
meni mütevelli hey'etlnden sorulmasını 15~ 
temlştlr. Sabur Sami veklll Sadi Rıza bU e 
lebe itiraz etmiş, iddia makamı da ı.şurak 
m~~& l 

Duruşma cevabı gelmlyen mfilk!ye te ~ 
t13 hey'etlne yazılan müzekkerenin tekidi 1 
arsanın satışında yüzde beş nlsbl harcın:, 
kata yatırılıp yatırılmadığının Ermeni ~ 
tevelll hey'etlnden sorulması için talik 
m~u~ , 
tur. Mahallinde tahkikat yapılması jancJJI 
maya blldirllmiştlr. 

iki hırsız mahkOm oldu 
Antalya ambarına alt Vezir 1skeiesi114 ı 

bağlı bi rmotöre gece sabaha t.arşı san~ 
bağlı bir motöre gece sabaha karşı sand ,p 
Hüseyin isminde 1ki suçlu yakalanarak. 
llyeye verllmlşlerdir. e • 

Sultanahmed 3 üncü. sulh ceza ma~ ' 
meslnde yapılan duruşmaları sonunda 1J ( 
mail 4,5 ay, Hüseyin 4 ay hapse ma.hkuııı 
dilerek, derhal tevkif olunmu~ıardır. ,,,..ı 

······················································· 
Ev kadınları! 
Taze yemiş mevsiminde reçel n şurıd 
hazırlamak için kollarınızı sıvayınız! 

Bacaksızın maskaralıkları : Nazarlık 



Tarihi tedkikler: 
• 
Istanbulu zelzele tar • • 

• .. lf 

das dokunan 
tufeyli haşerat 1034 deki zelzele 140 gün sürdü t1e zaman itibarile rökor yaptı. 1718 de üç .. .. "' 

M eyva ağaçlarının amansız diifmanı olan diy~~:·ı~. yaptığımız ~ 
cadele bir netice vermezse, Pro•patella Berlezı ııımlı hQfereden ııtı· 
iade etmek lazımdır. Parazit bir Aalere olan ba k üçük •ineh bütün 
ömriinii Jiyaapiain autaula •esaa 11a ancak onu yiyip lecmirud 

dakika $Üren zelzele arka arkaya üç gün sürdü. Sokaklar, yıkılmış ev 
duvarları ve çatılardan geçilmez bir halaldı. Bu enkazın altında can verenler, 

yaralananlar, varlıklarının büyük hir kısmını kaybedenler pek çoktu 

Ytıfıya6ilir. Yazan: Kadircan Kafll 
Yazan: Ta.nmman Kırşehir zelzelesinin acılarl ve yara1a

n gt!rek halkın ve ıer~ dcıvJetfn gös -
terdiğl büyük alaka sayt:Sin1e avutulup 
sarılıyor. İçtimai yardım tc~~ rttının ol
madığı, ;nıparatotlarm da rui'letleri u -
dce:? yünleri büyüdük~e krr..t•'c.n koyun 
süriisündP.n farksız telakki ı:-•!ikleri za • 
matJardt bu felaketlerin t(!sır .eri uzut.. 
sender devam eder, dehşeti b'-!ıralardau 
silinmezdi. Gerek Bizans ime!lr .. torluğu
na ve 6t!rek Osmanlı imp:iL!"~ torluğw.a 

asırlarca devlet merkeıi ülan J·tnnbuI eh 
bu felaketlere uğradı. (1500) senelik ta
rihi karıştırdık. ve !stan bulun bu müddet 
::r.ar!mda gördüğü zelzele feiaketlerini tes
bit ettik: 

358 senesinde İstanbul henüz tarih -
teki çok mühim rolünü oynamağa başla
mamıştı. Roma imparatorluğunun küçük 
bir şehri idi Tarihe geçen en sert zelzele
lerden biri bu senede oldu. Şehrin büyük 
bir kısmı (Kapitol - Saraybumu) ndaki 

Diyas'pU IUlJeresin.in muıtıtld olduğ'u. meyualaTdan: Portakaı binalardan bir kaçı yıkıldL Halk sokak-
liam şu geçenlerde bahsettiğim meyva usul sayesinde bu inatçılarla da kolayca lardn kaldı. O kadar ki bu şehirde otu-

lğaçhırının yaman bir zararlısı olan Di- boğuş.ı:ruık imkanı elde edildi. ran (Nikomedya == İzmit) piskoposu kcn-
l'~is'ten, pek usanmış bir tanıdığun Nasıl mi diyecekslııiz? di konağının enkazı altında kaldı. 
"7ardır. Bir akşam eve dönerken yolumu Şn suretle: İmparator Arkadyüs zamanında ve 398 
kesip dedi ki: c- Bu derdi körlemek için, Dünyada her şey birbirine düşmandır. ve 402 senelerindeki iki zelzele birincisı 
onun başına bir başka türlüsünü getirip Diyaspis nasıl meyva ağaçlarına düşman kadar şiddetli değildi. Fakat şehrin epey
~Usallat ~ k usulü varmış! Bu sonra- olarak yaşıyabiliyorsa, sadece diyaspisle ce büyük binalan büyük zararlara uğ -
0an getirilen böcü _ bizim zahmetlerimize geçinen mahllıklar da vardır. Bu bilindi- d ha 11 ra ı. 
. cet kalmadan - berikini kırar, yok e- ği için arana arana bir gün (Praspate a 447 senesi ikinci kanunun yirmi altıncı 
<lerrnış .. Bu nasıl şey? Sen bunu bize ne- Berlezi) isminde sırf diyaspise düşman günüydü. Yer, evvelkilerden daha sert 
Ye Yazmadın?. bir ehdi (= parazit) bulundu. J;an.ıldı İkinci Teodos büyük emeklerle 

b B b- - b-tün - - ·· diyaspis bö- ' ~u mevzuu yazmamış değildim: lki de- _ u. _ocu, u onın:nu . yaptırmış olduğu kale duvarlarlle kule -
f~ sırnsını getirmiş, bilhassa bahsetmi~ eulerının sırtın~a tufeyli <- ehdı, para- lcrdcn bile bir çoğunun yıkıldığını gör
tun. Ama onları okuyamadığı besbellı zit) olarak geçırmekte ve ancak ~unlan dü. Yıkılan kulelerin sayısı 57 tane idi. 0-
0lan ahbabıma bunu söylemek faydasız- yeyip kemirerek yaşıyabilmektedır. Bu, tuz bir sene sonra imparator Leon zama-
.ı_ b"" ··1 · ( haşeratın) zarkanatlı -~. <- Ben yazdım sen okumamışsın!> ocu erın "' nmdaki zelzele de oldukça şiddetli geçti. 
cleın"'ktensc kısaca ~nlatmak daha mak- lar - Hymonoptera de<liğimiz sınıfından Bilbnssa imparator Teodosun Teodos mey
buıe geçec~kti. Nitekim ayak üzeri ba S.:.7 milime're ~unda küçü~k ~ir. si - danındaki muhteşem heykeli yere serildi 
t~I'?ın nasıl bir şey olduğunu anlatıver- nek1ir. Erkeklen y~tW:. Hepsı bikrı su- 483, 487 ve 527 senelerindeki zelzeleler 
diın. Bayıldı, gitti: c- Aman bunu yaz rette çoğalır!~ .. Yn~ çiftle~meden yu: daha hafif geçti. Bunlardan birinde 1s -
1.'aıınunan dedi, köyde bu yazıya merak- muı:ıar~. Kahilleı:ı - ekserıya - tilşi ~- tanbul patriği sarayının yıkıntıları altın-
la~adık kimse kalmıyacaktır.7 yaspislenn kabuklannı delerek bu delik- da kaldı. 

Öyle e>lur mu olmaz mı bilmem? Jşte ten içeri birer yumurta korlar. Az zaman Evvelce daha küçük olarak yapılmış o-
3-aııyorum: 

1 

sonra. bu yumu:ıadan çıkan kur~ d~y:S- lan Ayasof ya kil~ 532 de çıkan Nika 
Okuyucumun bahsettiği mücadele tar- pisin içini. kemır~~ek :ı:ı ~':ıı:l~r~~· isyanında yanmıştı. Büyük Jüstinyanos 

~ı, Yeni bulunmuş değildir. Uzun yıllar- hem kendisi serpilip·b· yur: b" !eek~k- ayni sene bugünkü şek1ile yaptırmağa 
"'ilfl ·· bi · d ası gı ı yem ı:r sın çı 

beri ziraatçi mütehassısların alaka - nun rın e an 'de . t.,.;k "d başladı. Ertesi yıl zelzele oldu. 558 de aynl 
tını ·• halinde çıkar gı r. Bu smc....,. yem en hükü""md ,._ •• ltı Uzerine çekmekte ve birçok araştır- . • . bul tla ar Ayasofyanın 11;ubbesının gene 
~ı al ra sebeb olmaktaydı. Bu tedkiklerin sağlam diyaspısleri __ ç upd yumlOO udr yak- Tiber zamanında imparatorluğa her ta -
~eti . . 1 caktır Böylece hc.r .:t=.erin e en ço t .. 

gıderek işin kabili tatbik bır ha e · d 4-S ü . raftan Avarlar, Slavlar, ranlılar hucum 
ltelrn . . . • yumurta yaparak yıl a nes verır. . . B da . 

esi ıse 10-15 senelik bir meseledır. . d' . l" b" h·t b etmışlerdı. u sıra ve 582 senesındeki 
nildiğini; gibi zirai mücadelelerin mu- Bınaenlalle'lyhrd ıyba~ıs ~kdır mg uti ~17 du zelzelede bir çok yerler yıkılmakla bera-

\taff . Prospate a a an ır mı ar e n ır e b da kt 
dır· akıyeti, daima birçok şartlara bağlı~ üretilirse, iki bÖcü arasında hoşa gider bir er yangın 51 ı. . . 

· liaşere veya hastalığın o yerdeki b ba lamı olur. Artık hangi ta- 611 zelzelesı şehirde binlerce ev ve bı-
Behiı · • • . muhare e ş ş nanın yıkılmasına sebeb oldu. 
eı .... 11 • yaşayı~nı ınceden mceye lftıdkik raf daha çabuk ürerse, galebe de o taraf 

732 740 865 1 
. d b" k b" 

"1~k bu - "b" b. ı veya k ri , ve sene enn e ır ço ı-
llıuaı~ nna gore ne gı ı ır usu da • lehine inkişaf eder ama, e se ya -~ro~- nnlar zarara uğradığı gibi hevkeller de 
b<l§l .. e ne zaman ve ne tarz ışe patellalar daha çabuk davranarak otekı- d .. ı- A k d _ h k lil Altınka _ 

arnak lazım geleceğini iyice hesapla- leri haklarlar. u~ u. .r ·a yus ey .e e, pı u-
~k. tster. Bu artlarda eksiklik oldu mu, . , zenndf:"kı zafer heykeli bunların arasında 
ttluc dele ş .. . . Ne tııa değil mi. bulunuyordu. 

'l'ııkdir de y~ .guçl.eşır, ya ge~~şu·. Şu kadar var kim -~evsim ~ihayete _ e- 869 da İstanbul halkı bahçelere, mey -
liaı-._ edcrsmız ki bunları bılıp ba- rip de ortnlıkta berikilere yıyecek duş- ..l la h ttA k 1 t d B- -k b" -··LCtk . • . .. hh • •. •. . uan ra. a a ır ara aşın ı. uyu ır 
tn,,ı. , ancak bilgı ve vesaıtle muce e:ı man kalmayınca pek çoğu olur gıder. O- • 1 k · • d d" ç- k- el el kı 

«ııauı h • • • • • cıd _ . . penşan ı ıçın ey L un u z z e sa 
~ir nıucadele enshtulcrının ha.r ır. nun için bu usulde mucadeleye gtrJŞine- 1 ki la tam 40 - 40 - d "" 

tarafı k d ~ t .. b 1 1 h A ara ı ar am gun gese sur u. 
ii~ n or taya oy ugu ecru e ere den önce prospat-ellayı ususı surette ü- B' k 1 k ld ğ "b" b" k k"l" tarafta lmak d . • ır ço ev er yı ı ı ı gı ı ır ço ı ı -
ınu k·· ayni neticeyi a - aıma - retip muhafaza edecek laboratuarlnr ha- seler de zarara uğradı 
Ço'Drrıı Un. olmaz. Onun için enstitüleri pek zırlanır 986 1010 

daki · ız ı ı rd 
t:.a rnaın... d bazı · ve ze e e e en sonra 

lnat -·~ olan memleketler e İtalyada bu maksadla kurulmuş labo- 1034 deki zelzele müddet itibarile rekor ~ ~ı Ve •• 1 b ele } k .. 
ll'de b . onem i aşer re savaşma o- ratuarlar vardır. İcabında hastalıklı yer- yaptı: 140 gün sürdü. Zararlar büyüktü. 

}) n erı_ müşkül bir dava halindedir. lere bol bol parazit dağıhrlar. Bizde bir 1037 deki zelzele sırasında kıtlık ol-
6rn;;~s~ıs, bu zor savaşlılann güzel bir kaç defa bu tarzın tecrübesine girişilmiş duğu gibi veba hastalığı da çıktı. Halk bü. 
llUrn 

1~ 1~· En ufak bir eksiklik bile ye- ve oradan parazit getirilmişti Alakadar- yük bir dehşet içinde Anadolu kıyılarına 
.tır. esrnı güçleştirir ve yıllarca uğraştı- lar arasındaki temayüle bakılırsa bun- ve Trakyay doğru kaçıyordu. 

Sö 1 . dan sonra diyaspis mücadelesinde hu tar- 1305 zelzelesi, 1086 ve 1296 zelzelelerl-
hoc./ .. cdıkleıine göre bizdeki diyaspis nn ihtiyar olunacağı anlaşılıyor. ne göre büyük zararlar verdi. Nihayet 
lıuna"u ile de, bu se~blerden başa çıkı- Parnziller, memleketimize marttan - 1344 senesinde Bizans idaresi altındaki 
~tınl' rn~ştır .• Kah kullnnılan mualece tesir teşrinicvvele kadar getirtilebilir. Sipariş son zelzelede Ayasofya kilisesi mühim 
tuıun~ış, kah etmiş ama vaktinde ve u- edilen parazitler hususi ambalajlar için- zarara uğradı. 
ll.Gtı ıh e Y~p~Iamamış, kiih bir kaç köylü- de gelir. Bunlar, ayni zamanda diyaspisli Osmanlı imparatorluğu zamanına aid 
bıış · ınl alı ıle sir:ıyetine mani olunama- ve prospatellalı dallardır. Yerine varınca olup ta bizce bilinen ilk zelzele 1509 sene
,:ı. -• ve hasıl "kt d" -n 1 ı ısa ı bir şekilde hakkın- hem.en küçük • küçük parçalara ayrıla- sindedir. Kale duvarlan, kuleler zarara 
l•eı :.(' lllek mümkün olamamıştır. Niha- rak bahçelerin en hastalıklı ağaçlarına uğradı. Bir çok minareler ve kubbeler yı
lla k~r ibaşka :yoldan yürünmek lüzumu- asılırlar. Bir müddet. sonra parazitler et- kıldı. Bir çok evler ve binalar taş ve top
llılın ~ olunarak şimdi hükUınetce ya- rafa yayılarak ürer ve - yaşamasına en- rak yığını haline geldi 
latıı ;; olan mücadele de muvakkaten gel olacak başka mahzurlar çıkmazsa - 1592 de olan zelzele kısa aralıklarla bir 

Q lınış bulunuyor. ötekilerinin hakkından gelirler. çok günler devam etti. Oldukça mühim 
~ ,. ,~k dıyaspis ve gerek ona benzerler, Sözümü bitirmeden bir not olarak ltal- zararlar vardı: Topkapı civarındaki kale 

~ "' her yerd bö' l · ·· - d ~ lald F h · Oltıu . . e Ye uzucu ve yorucu yadaki Jaboratuarlardan birinin adresi- uvarıarı yı ı. ati camıinin iç av 
ha eı ~çın dünya ilim müesseseleri da- ni de yazayım: (R. Laboratoire Di Ento- lusundaki kubbelerin bir çoğu çöktü. 
lıtrdt ~ırrne bir yol araştınp duruyor- mologia Agroria İn Firenze, Via Romana 1698 ve 1712 zelzeleleri hafif geçti ve 
dfye ihayet (Hayati rnücadelı;:, usulü) 19 Firenze _ 1talia), az zarar verdi. 

ortaya yeni bir usul çıkarıldı ve bu Tanm!MJl Fakat aradan altı scııe geçmişti ki İs • 

Birçok zelzelelen manı:ı Jc:aLm 11e m.num zaman e.MSlı biT ıekilde htırab owm 
Ayasofyanın eski bir resmi 

tanbulda tarihin en Inıe§hur ve müdhiş 1894 zelzelesinde en çok zarar gören 
zelzelelerinden biri oldu. Mesela 1923 de yer büyük Kapalıçarşı oldu. 
Japonyada yalnız bir dakika süren bir 1912 zelzelcsindeki zararlar hafifti. 
zelzelede tamam beş yüz yetmiş altı bin Bazı hadiseler hakkındaki istatistikler 
ev yıkıldığını, yüz kırk bin kişinin öldü- gözden geçirerek ayni hfuiiselerin ne ka· 
ğünü geçenlerde yazmıştık İstanbulda dar zaman sonra tekerrür ettiğini anla 
olan 1718 zelıelesi üı; dakika sürdii. tlç mağa çalışırlar. Acaba z.elzele için böylt 
gün arka arkaya tekrarlandL Sokaklar bir netice çıkarılabilir mi diye zelzelele• 
yıkılmış, ev duvarlan ve çatılarla dola • arasındaki farkları tesbit ettik: 
rak geçilmez hale geldi Bu enkazın al - (1-10) sene farkla olan zelzeleler sayı.. 
tında can verenler, yaralananlar, varlık- sı ondur. (10-20). (40-50), (50-100) Vf 

lannın büyük bir kısmını kaybedenler (200-300) sene aralıkla olan zelzele bircı 
s:oktu. Edirnekapı ile Yedı1rule arasın - tanedir. Aralarında (20-30) sene olan 
daki duvarlar zarar gördü. Bir çok camı- zelzelelerin sayısını 9 olarak bulduk. 
lerin kubbeleri çatladı. Halk günlerce (30-40) ve (100-200) sene aralıklı zelze • 
darına dağın bir halde, yığın halindeki leler beşer tanesir. 1086 ile 1296 arasında 
eşyalarile yollarda, meydanlarda ve kır- 210 sene İstanbul toprağı uslu oturmuş 
larda kaldı. 1344 le 1509 arasında da 165 sene zelzele 

1727 zelzelesi hafifti. Fakat iki sene olmamış! 
sonra eksik kalan felaketi tamamlamak Rakamları sıraya koyduk, kısımlara a
ister gibi daha fena sarsıldı. ·Ağır zarar- yırdık. birbirine vurduk. Fakat bir türlü 
lar verdL zelzelelerin muntazam veya mütenavih 

1763 z.elzelesi de ondan aşağı değildi. fasılalarla olduğuna dair riyazi bir silsilt. 
Altı gün sürdü. Beyazıd camiile Fatih bulamadık. Bundan da anlaşılıyor ki gök 
camiinin kubbeleri çatbdı. yüzünde filan yıldızın bir daha ne za -

1766 senesi mayısın dokuzuncu gunu man şu noktada görüneceğini bir takım 
kurban bayramına rastlıyordu. Bayramın hesablarla bulmak kabil olduğu halde 
üçüncü günü herkes gülüp eğlenir ve mc- yeraltının ne zaman bir daha kımılda· 

sirelerde gezerken yerler müdhiş 1ıurette nacağını bilmiye imkan yoktur. Zira gök 
sarsıldı. İki dakika süren sarsıntı neti • yüzü ne kadar muntazam ve hesablı ise 
cesinde Süleymaniye, Ayasofya, Şehzade, kara toprak o kadar intizamsız ve hesab . 
Nuruosmaniye, Yenicami ve Sultanselim sızdır. 

camileri büyük zararlara uğradığı gibi bir Bu intizamsız kara toprak üzerinde hiç 
çok mahalleler baştan başa yıkıldı; bir olmazsa kendi hayatına intizam vercbi-
çok insan enkaz altında can verdi. lcnlcre ne mutlu! Kadircan Kaflı ................... -........ -········--·······-·······································--·· ... ···· ...................... . 

Akhisarın 

Seydiköyünde Bulgarca 
Konuşan göçmenler 

Akhlsann Seydltöyünden bir okuyu -
cumuz yazıyor: 

c.K.öyümüz ~e ı tllcmıelre mesafe .. 
dedir. Oldukça güzel, tirin ve baklmlı blr 
yerdir, 180 evi vardır. Bunların 20 s1 Rıı
dovişll muhacirlere, 22 si Balkan muha -
clrlerlne, mütebaki!i ise diğer ahaliye a .. 
lddJr. Fakat ne garlbt1r ti. göçmen kar -
deşlerlm~ tamamlle Bulgarca konuşuyor
lar. Köyıin bakkalı, bekçisi. kasabı, kah· 
veclsJ hep Bulgarca görüşenler arasında -
dır. Bunların içinde Türkçe konuşan he -
men yok gibidir. 

Geçen sene bir istida ile Dabillye Ve
kıiletine bu vaziyet.1 blldlrdik. Vek!Uet bu 
işle alakadar oldu. Manisa Valiliğinin na
zarı dlkkntı celbedlldl. Valllik de Akhisar 
kaymakamlığına sordu. Kaymakamlık 
verdiği cevabda, gerçekten bütün köy 
göçmenlerinin Bulgarca görüştuk:lerinl, Ul 
zım gelen tedbirlerin alınmış olduğunu 
blldlrdl. 

Fakat şimdiye kadar vaziyet hlç de de
ğişmiş değildir. Göçmen knrdeşlerimlz bü
tün nnslhatlere rağmen ana dlllerlnl bı
rakıp Bulgarca konuşmakta ısrar göster-

mektedirler. Kıymetli M.an1sa Vallsl Dok· 

tor L6t.fii Kırdann bu mesele fü~erlnde a
IQkasmı bekliyoruz.. 

• Bigada pislikten kurtulamıyan 

bir yer 
B1gadan blr okuyucumuz yazıyor: 
•- Biga orta mektebJnln önilnde ft 

Kanlıkıslk sokağında bir çukurca yer var
dır. Burası, bir dönüm kadar küçilk b1r 

sahadır. Yanındaki çeşmenin ayağı bura
ya akar. Yağmurdan hasıl olan sel suları 
bu çUbırda blrltlr. Orası yaz ve kış top
lanan sularla -içinde ördek an yapıla -
cak kadar- genJ4 bir göl halini alır. 

Mahallenin ölü tavukları, ölü kedUerl 
bu göle atılır. Havalar ısınınca milyonlar-
ca s1vrlslnek buraya (işuşür. O civarda 
yaz günleri bu gölün kokusundan, burun 
tıkamadan geçll.mez.. İşin fena bJr clbeU 
de. mektebin tam karşısında ve bütün ta
lebenin gözu onunde bulunmasıdır. 

Bu sıtma ve mlkrob yuvasile knrşılaş
mağa bütün talebe her gün mecburdur. 
Daha geçen gün çocuk bayramında Cmh
lıntlmlzin korunmasını ~) Jcvhalarl· 
le şehir sokaklarını karış karış dolaş n 
çocuklar dileklerini bütün iş başında ol n 
adamlara gosterdllcr. 

Alft.kadarlarm ufak blr himmetle yok 
edebllecekleri bu pislik böyl:ce devam e • 
decet mlh 



• Sayfa 

Sporcuların inandıkları 
hatıl itikadlar 

Fransanın meşhur bir takımının Tunuslu olan sol 
açığı, takım müşkül vaziyete düştü mü "Ya Ali!,, diye 
bağınr. Diğer takımların da garib itikadları vardır 
Spor ile c batıl itikadlar> ın ne müna

sebeti olacağına pşılır değil mi? Halbu
ki işin lçyüzü hiç de böyle değildir. Av
rupa ve Amerikanın en değerli sporcula
rı bir takım batıl itikadlara inanırlar ve 
onlara son derece bağlı kalırlar. 

Bugün yumağa başlıyacağımıı bu 
vak'alar tamamile doğrudur. 

Futbolda 
Fransız çok meşhur bir futbol 

takımı vardır. İsmi Les Dauphins 
Setois'dir. Bu klübün başında Bay -
rou bulunmaktadır. Klübün BuUalo 
da maç yapacağı gün Bayrou takımına 

erken öğle yemeği yedirir ve hemen yola 
çıkarır. Maksadı Buff alo spor sahasına 

erkenden varıp sağ taraftaki elbise do -
labını tutmaktır. Bayrou dikkat etmiş, 

ıol taraftaki dolabı tuttuğu gün muhak
kak takımı mağlfib olurmuı. Sağ tara! ise 
takımına uğur getirirmiş. 

Hesperides toprağı 
Fransa kupası için Marsilyada Cannes 

ile Antibes maç yapıyorlarmış. Tesadüf 
bu ya, o giln Cannes takımı galib gelmiş. 
Gazetecilerden biri takım kaptanına yak
laşmış ve Antibes takımı kadar kuvvetli 
olmadıkları halde nasıl olup da kazan -
dıklannı sormuş. Kaptan demi§ ki: 

- Bu mevsim Hesperidesde bir hayli 
maç yaptık. Hiç birini kaybetmedik. Biz
de bize uğur getiren bu mahallin topra
lından bir torba taşırız. Maçtan evvel o
yuncularımız bu toprağı çiğnerler ve ga
lib gelirler ... 

Uğur ıetiren kostüm 
Batıl lUkadlar vak'alarının en hoıları 

İngilterede geçer. Anlatacağımız bu vak'a 
Chelseanın meneceri Leslie Knighton ta
rafından nakledilmiştir: 

- Londraya gelmezden evvel Birming
hamda idim. Bundan dört sene evvel ma
denciler takımı kupanın finaline kalmış
tı. Bunu ltostümüme medyundurlar. Ben 
onların başında idim. İlk devrede kısme
timize Llverpool düştü. Herkes gibi ben 
de mağlnb olacağımıza kani idim. Hava 
da berbad idi. İnsanda cesareti, fevki kı
racak bir hava ... Yağmur adamakıllı ya
ğıyordu. Stada gitmek için en eski kos
tümümü giymiş idim. 

Hayret! Takım galebe çaldı. Aklıma 

derhal kostümümün uğur getirdiği geldi. 
Bundan sonraki maçların hepsinde bu 
kostümü giydim. Hava çok güzel olduğu 
vakitlerde bile bu kostümü çıkarmadım. 

Finallere kadar hep böyle devam etti. 
Büyük maç Wembleyde yapılacak idi. 

Spor sahasında kral ve kraliçeye takdim 
edilecektim. Tabil yeni bir kostüm giy -
diın. West Bromvitchin (ikinci takımı) 
bize bir galebe çaldı ki bu mağlubiyetin 
mes'uliyet! halA omuzumdadır. 

Cenaze meselesi 
Fransada bir itikad vardır. Stada gi -

den takımlar yolda bir cenazeye rast -
ıeldikleri takdirde muhakkak maçı kay
bederler. İngilterede de buna inanan ve 
tnanmıyanlar vardır. Chelsea takımının 
mühim oyuncularından Andy Wilson ce
nazelerin cuğur, getirmediğine kanidir. 
Halbuki ayni takımdan Alec James cu -
lur> getirdiğine inanır. 

Bu hususta Alec ıu hikAyeyl nakleder: 

- İskoçyada oyuna çıktığım ilk ıtad -
1om bir mezarlığın yanında idi. Her cu
martesi günleri öğleden sonra papazlar 
Ayin yaparlardı. Buna rağmen stadımız -
da ancak bir defacık mağlftb olduk. Ne 
diye mağlftb olduk bilir misiniz? 

O gün papazlar kabuklarına büründü-

par ve kaleci onu mutlaka sol elile tuhh 
ve pencereden fırlatır. Bu uğur getirirmiş. 

Meş'um kadın 

Fransa milll futbol takımı oyuncuları 
maç yaptıkları gün seyirciler arasında 

Parisin çok tanınmIJ olan bir gazetecisi -
nin zevcesini gördükleri vakit muhakkak 
oyunu kaybettiklerine kanidirler. Geçen 
sene bu takım Luxembourgda (dünya 
kupası )için Luxembourg takımı ile ma
ça çıkacakları gün bu güzel kadının da o 
şehre geldiğini haber alırlar. Hemen o -
nun oteline giderler ve maç esnasında 
otelde kalmasını istirham ederler ... Ka -
dın istemiye lstemlye otelde kalır ve Fran 
sız takımı bir farkla maçı kazanır. 

.ya Ali!· 
Fransanın çok meşhur Sete takımının 

sol açığı Benouna yaman bir oyuncudur. 
Oyunda güç bir mevkide bulunduğu ıı -
rada hemen iki kolunu havaya kaldırır 
ve c Ya Ali!> diye bağırır. Benoune Tu -
nusludur. 

Ragblde 
Ragbi takımının her bir oyuncusuna 

bir numara tahsis etmek Adettir. Fransız. 
İngiliz takımlarının maç yapacakları bir 
gün maçtan az evvel Paris Colombes 
stadının vestiyerinde bir hadise çıkar. 

Paris takımının bir oyuncusu üzerinde 
13 rakamının bulunduğu elbiseyi giymek
ten imtina eder. Oyuncu meşhur bir deli
kanlı imiş. Ondan sarfı nazar etmek im
kansızlığı kar§lsında bir arkada§I elbise
sini ona verir ve 13 rakamlı elbiseyi ken
di alır. 

Uğur retiren adam 
Parisin Racing takımı garib bir tıl!ım 

bulmuş. Bu tılsım güçlü kuvvetli bir köy
lüdür. Maç günU stadyomun kapısına ge
lir ve: 

- Ben buradayım! diye bağırır. 
1925, 1926 ve 1927 senelerinde bu ada

mın bulunduğu müddetçe filhakika Ra
cing hiç bir maç kaybetmemiştir. 

Lezirnan'm maymunu 

Fransanın Ragbi maçlarında senelerce 
birinci mevkii muhafaza etmiş olan Le -
zignan takımının şebeği meşhurdur. Ta
kım nereye gitse muhakkak §ebek te bir
likte gider. ve tebek gittikçe de takım 

maçları boyuna kazanırdı. Maçtan evvel 
oyuncular ıebeğin elini sıkarlardı. Bir 
gün takım maçı kaybetmiş, oyuncular -
dan biri de hiddetinden derhal biçare ıe
beği boğmuştur. 

Profesyonel gUreşcilere iltn 
ler. Ve vatandaşlardan hiç kimse ölmek Türk Spor Kurumu Güreş Federasyo -
nezaketini göstermedi! nundan: Profesyonel gilreşcllere Usans ve -

Kara kedi rllecekttr. Lisana almayanlar Türtıye pro • 
tesyonel güreı ıamp1yonluğuna ve Türk.tye-

Öy le futbolcular vardır ki cgoh yap - de yapılacak profesyonel müsabakalarına if-
tıklan kunduralarından bir türlil ayrıl- tırak edem1yeceklerdlr. 
mak istemezler.. Bu kunduraları ta.ın\r Llaana almak için Antarada Türk Spor 
ettirir, ettirir giyerler. Kurumu Oilreş Federıuyonuna ilç adet ve-

alka totogratlle eoyadını ve dotum 7er1 n 
Takımlardan bazıları da ckara kedi:t tarlhlrrt bildiren bir mektubla müracaat et-

beslerler. Maçtan evvel kedi vestiyere gi- met kltld1r. Mektubda adrea aarih olmalı -
rer ile takım kaptanı hemen kapıyı ka - dır. Lla•Nlar &drut pderllecektlr. 
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İngiltere Kral Kupası 
finalinden intıbalar 

Penaltıyı atan Maç anlatıyor: "Geri çekilip te koşmıya başlayınca niçin koştuğum il 
tayin edemedim. Kaleye şüt çektiğimi hahrlıyamıyorum. Sağ ayağımın iç kısmının 
topa değdiğini ve bn diye bir ıes çıkardığını duyar gibi.oldum. Top ağlara 

takılıncıy kadar uzun saniyeler geçti,. 

Penaltı lıaksızlık·la mı 
Londra (Hususi surette giden arkada

şımızdan) - Geçen sene bin müşkülatla 
elde ettiğim kupa maçının bileti için bu 
sefer pek ümidsizdi.m. Tallinde yapılan 

{güre§ maçlarının geç başlaması yüzün
den kral kupasından bir gece evvel Lon
draya gelelim. 

Cumartesi sabahı pek ümld!lz bir ıe
kilde futbol cemiyetinde umumt kitib 
Mister Ransı görmeğe gittim. Geçen se
ne dişini söker gibi davetiye aldığım Mis
ter Rans beni görünce şaşırdı İstanbul
dan Londraya maç seyrine geldiğime bu 
sefer hayret etmiyen katibi um.mu kimin 
için ayırdığını bilmediğim davetiyeyi ve
rirken gelecek seneki maçın ddvetiyesini 
de temin etmeği unutmadım. 

Bir bilet için bütün İngilterenin birbi
rini yediği, hele Vembleyin kapısında 

kedi ciğere bakar gibi melul mehll bek
liyenleri düşündükçe bu kadat yaver gi
den talihime doğrusu ben de memnun ol
dum. Buraya kadar gelip te bu maçı gör
meden lstanbula dönmek doğl'usu yazık 
olurdu. 

* Maç sabahı Londra sokaklarını Jnavl 
beyaz kordelAlı Preston ve düz beyaz 
kordelAlı Hudersfield taraftarlan doldur
muştu. 12.15 de açılan stadda İr]anda, İs
koç muhafızlarile, anavatan donanması 
bandosunu ve muhtelif eğlencelE'ri geçen 
seneden bildiğim için erkenden soluğu 
Vembleyde aldım. Preston ve Huders
field ıehir ile !ngilterenin muhtelif yer
lerinden gelen halkı ıtada taşıyan yeral
tı trenlerinde gene nefes almak müm
kün değil. 

Her türlü eğlencesile bir panayır ye
rini andıran Vembley Parkı dolduran 

Penaltıya ıebeb olan. kasdi d'!lşilrmenını 

fotogra.fla teıbit edilen ıekli 

halk, stada girip çıkan 95 bin kişiyi ıey
redebilmekte bile zevk aradıiı için yol
lar ana baba günü halinde ıel gibi akıp 
duruyor. Harb malılllerinin çalgı grup
ları, cazband takımları kırk gün kırk ge
celik düğün manzarasile ortalığı çınla

tıp neş'e saçıyordu. Doksan dakikalık bir 
futbol, Londrayı yerinden oyn11tmağa kA
fi bir ıebebdir. 

Halkın büyük alAkasına tercilman olan 
gazeteleri burada görmeli. İsimleri meç
hulümüz olmıyan bütün maruf gazeteler 
portatif makineleri Vembley Parkın ıe
niş meydanına yerleftlrmişlt!l', maçın 

neticesini bütiln memlekete ıaatile bil
dirmek için ıon saniyeyi bi'kllyordu. 
Staddan çıkan halkın eline en büyük mu
harrirlerin maç hakkındaki kritiklerini 
tutuşturuyordu. 

Stadın üzerinde uçan tayyaı elerin he
men hepsi birer gazetenin rekllmını ya
pıyor. Muhtelif •tacllarda yapılan maçla
rın neticelerini takib etmek hayat, me
mat tadar herkesi allkadar eCUyor. 

lngiltere kralı, galib Preıton 
takımına kupayı verirkm 

Rengarenk balonlar, ıemsiyelE'r, kU.-•
lar, koca koca kaynana zırıl tıluile sta
da girdik. Bu seneki yerim sahanın tam 
odasına isabet ettiği gibi sahaya da çok 
yakın. 

Birbirini taklb eden bando, pr)cı ve 
eğlencelerle saat nasıl üçü buldu ıaştım. 
Stad artık benim için de yablncı olma
dığından tanıdık bir göze raatgelebllir 
miyim diye etrafıma bakınırk!'n Fener
bahçenin eski antrenörü Cimt Elyolu 
gördüm. Seslendilim zaman hayretinden 
donakaldı. Ojlile yer değiştirip yanyana 
oturdum. İJtanbuldald maçlırrdan, bil
hassa FenMbahçenin vaziyetinden sordu. 
Etraflıca konuştuk ... 

Uçe on var .• Mutad olduğu O:ıere kral 
altıncı Jorj açık gri bir elbise giymiş ol
duğu halde evvelA locasına bilahare sa
haya geldi. 

Preston ve Hudersfield oyuncuları yan
yana ve hakem ve yan hakem1erin arka
sında kralın bulunduğu yere lr..adar gelip 
karşılıklı dizildiler. İngiliz .ır.nrflllı oı
ywıcularm krala takdimi takib etU. 

Ve saat tam üçte oyun başladı. 

Geçen ıene kupa finalinde Sunde~ 

landa mağlOb olan Preston North End be
rabere kaldıkları için yarım saat uzıyan 
iki saatlik bir oyundan sonra kazandık
ları kupayı omuzlayıp Prestona götür
meğe muvaffak oldular. Preston 1889 se
nesinde Volverhampton takımını 3-0 ye
nerek bir defa daha kupayı kazanmıı ve 
timdi ligde dördüncü vaziyette bir ta
kımdır. 

Bu takımda İskoçya miill takımında 
yirmi gün evvel İngiltere milli takımına 
kar§l oynamış dört mühim oyuncu var
dır ki bunlardan biri sol müdafi, sol mu
avin, diğer ikisi de iç oyunculardır. 

Hudersfield takımında ise ıyuı on ü
çünde Almanyaya karıı oynıyacak İngi
liz millt takımının ıol ve me.ckeı mua
vini bulunmaktadır. 

Preston hücum hattının kuvvetini tak
dir eden Hudersfield takımı merkez mu
avinleri meıhur Yungu üçüncil müdafi ~ 
larak iki müdafiin arasında oynatmlf ve 
bu sayededir ki Preston takımının her 
fırsatta coıan hücum hattının bütün teh
likeleri bu hat üzerinde kesilrnfftir. 

Doksan dakikalık oyunda lkt tara! ta 
bfr tek 1ayı yapamadı. Bunda her iki ka
lecinin oynadığı büyük rolleri unutma
mak IAzımdır. Yarım saat uzatılan oyu
nun neticutne tam lld dakika varken 
Fenerbahçenln antrenörü artık çıkalım 

dedi, razı olmadım. Nitekim IOJl dakika 
lçbıde iken Preston MI lç1nb:ı blr büc:u-

verilmişti? 

munu bütün oyun esnasında narlKuJAd• 
sert oynıyan Hudersfield takımının kaP
tanı Yung hatalı bir şekilde k<'sti. 

Oyunun canını alan düdük öttüğü z.., 
man 95 bin insanın nefesi birden kesil" 
dl. Telafisi gayri mümkün bir hata, bin" 
de bir ihtimal ile penaltının dışarı git" 
mesi veya kaleci tarafından tntulmasil• 
ancak kapanabilecekti. 

Oyun esnasında gerile gerile filt ataıı. 
kırk yardalık frikikten gol ynpan 1ngi111 
oyuncuları penaltı kaçırırlar mıydı bil
miyorum. Penaltı çizgisine yerleştirileJl 
top bütün nazarları üzerine çekmiş ı.s 
taraftan birine bayram yaptıracaktı. 

On yarda gerilen sağ iç Maçın kU~ 
vetli darbesini yiyen top ild üç saniye e'I" 
velki azametini kaybetmiş ağların içind• 
iiiklüm büklüm sönüvermişti. 

Ortaya gelen top iki ayak nrasında dO" 
!aşacak kadar bile zaman bulmadan h•" 
kem Preston North End takırrının gall" 
biyetini ilan eden düdüğü çaldı 

Talihsiz Hudersfield çarş:ınıba gün11 
ikinci bir maç yapmak fırsatını kaçırJJllfı 
Preston için yapılan coşkun tezahürat ,.. 
rasında büsbütün şaşkına dönmüştü. 

Kırk dokuz sene sonra ikind defa l<U" 
payı almağa muvaffak olan Preston kr•" 
ilçeden madalyaları, kraldan kupayı ,!• 
mı§ ve Macth arkadaşlarının omuzları ıı• 
zerinde soyunma odasına kadar taşın• 
mııtı. 

Preston takımı 1922 senesinde Staııt' 
ford Bridg stadında kendisini bir sıfıt 
majlfib eden Hudersfieldi ayni sayı f,t
kile mağlub ederek on altı sene ·sonra re
vanşını almış oldu. 

Fakat iş bununla bitmedi. Birçok ınO• 
nekkidler, hakemin verdiği penaltı ceı'" 
sına itiraz etmekte ve bu iddialarını J1'1'' 
esnasında çekilen fotograflarla isbata çr 
lışmaktadırlar. Gördüğünüz resim, filfll1 

çekilmiş olan maçın Prestonun kazanJ1'1•" 
sına sebebiyet veren sahnesini göster
mektedir. Sol tarafta siyah pantalonl&J 
Maç Hudersfield kaptanı tarafından yer• 
düi\irülmektedir. 

Bu favul yüzünden, penaltı cezası vt
rilmiı ve Maç ta Prestonun galibiyet fD' 
lünü atarak, klübüne kral kupasını I<•" 
zandırmıştır. 

(Devamı 14 üncü ıayfada) 

.-Spor haberlerimiz bu
rada bitmemiştir, 14 uncu 

sayfamıza bakımz 1 



Bu kadın ne yapsın? Bir Muallimin Umumi Harb Hatıraları 
Feci Olduğu Nisbette Hakiki 

Sahnesi Bir Hayat 
Yazan: Naci Sadullah asıl manavlık yaptım? 

Gece yansından bir ıa.at sonra Sirke -
~de tramvaydan inelim. Tepemden aşa -
•! boşanan sıkı yağmurdan bir an evvel 
~ulrnak için adımlarımı sıklaştırmış -
~ Fakat ıekiz on adım attıktan sonra 
le rşıl~§tığım bir sahne beni durdurdu: 

etıdlını, ild polisten, bef bekçiden, ve 
~kız on adamdan müteşekkil küçük bir 
q}abalığın önünde bulmuştum. 

Onlan orada bir araya getiren hadi -
•eyi anlamak: isteğile aralarına sokuldum. 

Bu küçük kalabalığın orta yerinde, 
lenç bir kadıncağız vardı. Kadının sır -
tından ince, soluk, ve yer yer yırtık bir 
itari sarkıyordu. Başı açık, kirli saçları 
t~~ınık, ayaklan çıplaktı. Şivesinden, İs
'Clllbulda uzun zamcm bulunmamış bir 
ta§ralı olduğu belliydi. Yağmur, yırtık 
t.ntarisini, vücudüne yapıştırmıştı. Ve bu 
lalak entarinin soğuk teması, onun cılız 
~~dünü sıtma nöbeti gibi titretiyordu. 
b· r~k cllşlerinin takırdamasına mani ola-
Udıkçe, kendisine sorulan suallere ce -

"ab veriyordu: 
F.:ski§ehirden İstanbula yayan gelmi~. 

ltirnsesı yokımı~. Boğaz tokluğuna biz -
~etçilik aramış, bulamamış. Dört gecedir 
,~kaklardayrnış. Halbuki o, 1stanbulda e
<411den tutulacağını sanıyormuş: 

- Şimdi ben ne yapayım? diyor, hıç -
~ıya çabalıyarak ağlıyor. Gözlerinden 
l\iıfilen sıcak damlalar, ıiddetini gittikçe 
:ıtıran yağmurun sularına karışıp gi • 

Yor. 

Bekçı polise: 
- ~n., diyor, bunu m"rkP.2-f pötü~.. f,o. 

rada gecelesin! 
Bunu yapamıyaGabu ıöyliyen polis, 

'°ruYor: 
- Polia merkezi otel ml? 
Bir diğer bekçi ona bak veriyor: 

b - Tabil... Karakolda olmaz... Bu kızı, 
t U gece §Ul"adaki otobüslerden birine ya
ll'llunı 
1i~ncil bekçi ka§larını çatıyor: 

b - Öyle fCY olur mu? O otobüslerin 
tı er birinde, üçer tane beklr yatıyor! Bu-
U Onların arasına nasıl yatırırız? 

"'SeYircllerden birim de mütaleasım söy
~Yor: 

l - Bir gece nasıl olsa geçer. Zaten şu
\' un. fUrasında sabaha ne kaldı? Şu kah-
~ bir köşesine kıvrılıversin! 

U &eler kahveci itiraz ediyor: 
Ca~ Olnıaz. .. Kahve neredeyse kapana -

Sarhoı bir yolcu: 
tu - 'Yahu, diyor, ne dala~ıp duruyor -
nuı? Verin ben götüreyim evime! 

"ı l3ir başka bekçi, bıyık burarak göz kır
., Yor: 

tt - Git işine be! Tilkiye peynir ema -
et edilir mi? 

de~:lltiyetinin sui tefsire uğrayışı, sarhoş 
anlıyı sinirlendiriyor: 

~~ize insaniyet te yaramaz ... diyor, ve 
ıırken hiddeUe ilave ediyor: 

dt~ Ben kala kala bu kokmuşa mı kal -

Senılin llııd bekçi.si, bu canlı sefaletin ba -
a. eqtnıesinden kurtulmak için: 

~~en, diyor, Darüliceze memuru de-
··· Ve kadına dönüp: 

~ liaydi, diyor, dil§ önüme ... Seni, he
p nı.ı.ntakamdan çıkarayım da, ne ya -
d~an Yap! Başına bir iş gelirse, beni de 

4\,le SOkn.... Am b ka ._asuı '4Aom... a, aş sının mınta-

"aı·tda ne halt edersen et. .. Orası benim 
ı em değil• 
~ ... 
:çkilerden bir diğeri meslekdaşına: 

liele dur biraz. .. diyor. Bir çare dü -

Yazan: lrlluallim Nihad 
ll-JI arbin ikinci ıenesi vt bizim mek
lnJ teblerin yaz tatili sıralarında idi 

Dostum avukat Ali Rızaya pederi Sabit 
bey merhum tara~ından üç yüz lira el
den sunulmuş, bu suretle bunalan bi
çare Alinin nefeslenmesine meded ol
muştu. llitiyac o kadar çoktu ki dostu
mun bu baba hediyesini üç günün için
de eritip tüketmesi işden bile değildL 
Bir akşam çilingir sofrası başında uzun 
boylu düşündük. İnce eledik, s1k doku
duk. Nihayet bir manav dükkanı açmı
ya karar verdik. Mektebler kapalı ol
duğu cihetle serbesttim. Dükkanda ben 
oturacaktım. Akşam üstü Ali Rıza ge
lecek, hasıl.atı kendine verecek, ertesi 
gün için alınması icab edenleri de sipa

şünelim. Bu fıkarayı sokakta bırakrnıya- riş edecektim. 
lım! Karar mı? Karar .. dedik. Ertesi gün 

Bu vaziyet karşısında, müdahalenin ~evekkeltüalallah diyerek işe başladık. 
faydasızlığını düşünerek uzaklaşmıya· Üsküdarda Ahme<liye ile Yeniçeşme a
niyetleniyorum. Fakat kadının üzerinde rasında ufak bir dükkan bulduk. Der
merhametle dolaşan gözlerim, teessürü - hal kiraladık. Bir aylık peşin verdik. 
mü arttıran bir hayretle büyüyor. Manav dükkanı olarak kullanılabilme· 

Ve görüyorum ki, geceyi sokakta geçir- si için bir marangoz taslağı getirdik. 
meğe mahkum olan kadın gebedir... Ve Çünkü ha:rıb badiresi ortada uslu aktl
gizlemiye çalıştığı kocaman karnındaki lı san'atkar bırakmamıştı. Bu adam da 
yavrunun bir kaç hafta, hatta belki de bir bizim işimize yaradı. Bir mostralık 
kaç gün sonra dünyaya geleceğini kes - yaptı, raflar sıraladı, terazi koyacak 
tirmek için, bir doğum hekimi olmıya tezgabımsı bir yer bile vücude getir
lüzum yoktur! meyi unutmadı. Dükkanda demirbaş 

Bu feci hakikati görmek, beni niye - bir de yazıhane vardı. 
timden vazgeçiriyor. Müdahale etmekten - Eh, ticaret yuvası üç günün içinde 
vazgeçemiyorum. Ve onlara; kendimi ta- kurulmuştu. İş şimdi içini doldurmıyn 
nıttıktan sonra: kalmıştı. Bir sabaıh Ali Rıza ile erken-

- Siz, diyorum, bu kadını bir otele ya- den paçaları sıvadık. İlk vapurla Ye
tırın .. Ücretini ben vereceğim. Yarın, miş iskelesine indik. Civar iskelelerden 
içinizden biriniz onu alır bana getirirsi - kayrk kayık karpuz gelmişti. Biz eski 
niz, bir çaresine bakmıya çalışırız! bir kurd ağırbaşlılığile kayıkları gezi-

Bu teklifimin itiraza uğramıyacağım yor, fiatları iskandil ediyorduk. Niha
sanıyordum. Fakat polislerden birisi, bu yet gözümüzün tuttuğu bir kayıkta an-
zannımı da tekzib ediyor, ve bana: laştık. Çek Üsküdara kumandasını 

- İmkan yok. .. diyor. veııdik. Birkaç tekerlek kaşar peyniri 
Hayretle soruyorum: aldrk, patlıcan aldık, domates aldık, 
- Sebeb? velhasıl aklumza ne uygun geldiyse 
- Çünkü kadının üzerinde hüviyet ctlz tedarikledik. Bunları da karpuz kayığı-

danı yok. na yükledik. Rıza bana nakliye için lıi-
- Ne çıkar? zım gelen parayı verdikten sonra ayrıl-
- Otelci kabul etmez! dı. 

- Siz kefil olursunuz! 
- Ne münasebet? Ne olduğu belirsb 

bir kadına ne diye kefil olayım? Ya otel
de bir münasebetsizlik ederse? 

- O takdirde, ben mes'uliyeti kabul e
derim! 

- Öyleyse, siz kendiniz kefil olun! 
- Otelci benim kefaletimi kabul etmi-

yebilir! 
- Ben karışamam o halde!.. 
Semtin bekçisi, benim müdahalemin de 

bir netice vermediğini görünce, kadını 

tekrar dürtüyor: 
- Haydi. diyor ... Düş önüme ... Ben se

ni kendi mıntakamda tutamam! 
Uzattığım adresi, verdiğim paranın ha

tırı için kabul eden kadın, gizli ve canlı 
hamulesini, yağmurdan korumak ister 
gibi önüne eğilerek uzaklaşırken ağlıyor, 
ve bedbaht dimağına saplanan suali ü -
midsiz ümidsiz tekrarlıyor: 

- Şimdi ben ne yapayım? 

- Evet... Şimdi o ne yapsın? 
O iki canlı öksüz, iki polisin, beş bek

çinin, bir gazetecinin ve bir sürü seyir -
cinin elele, başbaşa vererek temin edeme
dikleri sıcak bir yemeği, ve rahat bir ya
tağı nereden, nasıl bulsun? 

Ve bugün, karşıma dikilip bu suali ba
na sorduğu zaman ben ona ne cevab ve
reyim? - Naci Sadullah 

······························································ 
Türkkuşu 
Propaganda uçuşları 
Türkkuşu filosunun jpropaganda u

çuşlarına Balkan şehirlerine gidilme
den evvel başlanacak, evvela Karade
niz şehirlerinde uçuş yapılacaktır. 

Sabiha Gökçen İstanbuldaki uçuşla
rını ikmal ettikten sonra Ankaraya dö
necek ve ondan sonra da Karadenizde 
uçuşa başlıyacaktır. 

Türkkuşu filoları şehirlerimize git
meden evvel şehirlerde hazırl'ık yapı
lacak ve filo tezahüratla karşılanacak, 
halka tayyareciliğimiz hakkında uzun 
uzun malfunat verilecek, filoyu teşkil 
eden gençlere gittikleri yerlerde konfe .. 
ranslar verdirilecektir. 

• İki saat sonra Üsküdar arabalı vapur 
iskelesine yanaşan kayığımızdan göğ
süm kabara kabara mallan arabalara 
yükletiirdim. Yardımcı olmak üzere 
bir de öksüz çocuk bulmuştuk. Dükka
na varınca kan ter içinde istife, terti
be başladık. Akşam üstü Ali Rıza gel
diği zaman her şeyi tamam bulmalıy
dı. Karpuzları çıplak raflara oturttum. 
Her şeyi yerli yerine koydum. Yalnız 
terazi içim~ sıkıyordu. Çünkü oturak 
terazi değil, bayağı çengelli el terazisi 
idi. Bunda, mesela, on kuruşluk kaşar 
peyniri ta:ntmak oldukca güç bir işdi. 
Mutlaka ya müşteri, ya biz zararlı çı
kacaktık. Ne ise bunun da icabına ba
karız, dedf:m. Her iş bittikten sonra 
Ahmede seslendim: 

- Haydi Ahmed! Şimdi kallavi bir 
fincanla köpüklü bir tiryaki kahvesi 
söyle! 

Dedim. Mallarımıza baktıkca key-
fim artıyordu. 

Bembeyaz yumurtalar, kırmızı Al
man yanağı gib) domatesler, patlıcan
lar, hele rafları dolduran iştiha verici 
karpuzlar. Sakız gibi beyaz peynir, vel
hasıl her aldığımızın gönüle hem ümid, 
hem safa veren bir güzelliği, .bir hoşlu
ğu vardı. Akşama kadar epeyce alış ve
rişimiz de oldu. Yedi sekiz karpuz sat
tık ,beş on patlıcan, .üç beş okka doma
tes .. • Oh, yarali>i şükür; artık akşamlan 
maişet zorluğu çekıniyecek, Allah ne 
verdiyse iki kardeş gibi kanaat edip ge
~inecektik. 
Akşam üstü Ali Rıza merak Baikasile, 

mutadından erken avdet elti. Tertibatı 
görünce hoşlandı. Bir tiryaki .kahvesi 
de ona ısmarladım. Alış verişi söyle
dim. Tabit sevindi. Dedi ki: 

- Yahu! Hoca! Şu canım karpuzlar
dan birer tane de biz evlere götürelim. 

-Hayhay! 
Dedim. Gtlya anl.armışım gibi iki ta

ne seçtim. Ali Rıza beş on yumurta; 
ben biraz beyaz peynirle domates al-

Muallim ıvıtı.at 

dun. Çocuğun hakkını verdik. Ezan ye
ni okunmuştu ki biz memnun ve şadan 
dükkanımızın kepenklerini kapıyor

duk. 

de esnaf ağzını, palavrasını nasıl kavra• 
mışsın? 

Ben terler dökerek andlan, yemin· 
lerl sıralıyarak kendisini ilmaa çalışı-

• yordum . 
Eııtesi sabah ben dükkanı erkenden - Neyse, haydi öyle olsun! Bu ak· 

açtım. Yardımcı çocuk da geldi. tuna şam da alır görürilz. 
ile bir temizlik yaptık. Ismarladığım Dedi ve .gitti. Fena halde üzülmüş ve 
kahveyi içerken Ali Rıza çıkageldi. sıkılmıştım. Akşama ne cesaretle ve n• 
Merhabalaştıktan sonra ilk sözü: bilgi ile iyisini seçip verebilecektim. 

- Kuzum hoca! Senin götürdüğün Aklıma bir tedbir geldi. Bizim di.ikki· 
karpuz nasıl çıktı? nın karşısındaki kahveci vaktile kar-

- Ben de sana ayni suali ıonnıya puz sergisi idare etmiş, Rumelili gözü 
hazırlanıyordum. Benim götürdüğüme açık bir adamdı. Gittim .. çağırdım. Şu 
el' süremedik. Yenmez, yutulmaz dere- karpuzlara bir bakmasını rica ettim. 
cede hışır ve kabaktı. Birer fiske attı, bazısını eline aldı, evir· 

- Bizimki de aynen! Acaba bunların di, çevirdi: 
hepsi de böyle mi? - Bunların alayı kabak! İçlerinde 

- Vallahi bilmem .. malfım a, anladı- ancak sekiz on tane yenebilir karpuz 
ğımız i.ş değil! Şimdiden sonra öğrene- var, dedi. 
ceğiz. Onlar hangileriyse ayırmasını rica 

- İyi ama kardeş! Hepsi böyle ber- ettim. Bu iyiliği esirgemedi. Niyetim, 
bad şeylerse verdiğimiz m~terilerın kabak karpuz verip canlarını yaktıkla• 
yanında mah<:ub oluruz. Hele ahbab- rım gelirse bunl.ıan verecek, düştüğüm 
lara karşı pek ayıb olur. mahcubiyeti gidermeğe çalışacnkhm. 

- Ne yapalım a kardeş? Acemiliği- Kahveci ilAve etti: 
mize bağışlasınlar. İşte bir kasid yok - Hem raflara karpuz böyle kon· 
ya .. kendi evlerimize götürdüklerimizi maz .. hepsi çürür. Alemqağın.dan yap
and içerek anlatır, tebriei tlmmeıte ça- rak getirlmeH.sin. Hem zerzevatların, 
lışırız. hem kaııpuzların altına yaprak döşe-

- Dün sat1ıklarımız bakalım bugün melisin! 
uğrar, bir şey söylerler mi? - Bu yaprağı nerede satarlar? 

- Hele bakalım! - Onu aşağıdaki zerzevatcılardan 
Dedim. Akşamdan not ettiklerimi Ali sor, onlar -bilir. 

Rızaya sipariş ettim. Hazret ifi olduğu e 
için daha fazla eğlenmedi. Çekti, gitti. Kahveciye teşekkür ettim. O dükkA• 

e nına henüz avdet etmişti ki dünkü sa-
Biz Ahmedle kaldık. Kahveciden ge- tışta karpuz: kazığına uğrıyan Aşinalar

tirt tiğtm gazeteyi okuyor, müşteri bek- dan biri daha düştü. Bu; merhabaya bi
liyordum. Müttefiktn ordularının her le lüzum görmeden: 
taratta akıllara durgunluk veren ci- - Aşkolsun hoca! İlk alış verişte ha-
hangirane muzafferiyetlerine (?) öyle mını yükletirsin ha? 
dalmışım ki karşıma dikilen dünkü kar- Biz; berk.aran sabık andlar, yeminler 
puz alanlardan eski bir dostu göreme- savurarak Ali Rızanın evine gidenle bi
dim. Seslendi: zim eve götürdüğümüzün hikAycsıni 

- Yahu! Bu ne dalgınlık? Şimdi de nakle başladık. Kime anlatırsın? 
erkamhaııbliğe m~ merak ettin? O ga- - Doğrusu bu işde de üst.ad imişsin! 
zeteyi biraz ~yle bırak da sıkılmadan Hem de seçip verdiydin, mavalm iüzu
ağıza alınma'Z ham karpuzu bana nasıl mu var mı? 
sokuşturdun, onu söy.Ie! Arbk ağzım açılmıyordu. Süklüm 

Ali Rızaya söylediğim gibi evlerim\- püklüm ne diyeceğimi şaşırmış b ir va
ze götürdüğümüz karpuzlann hiklye- ziyet almıştım. Bu dost akşama tekrar 
sini yemin ederek anlattım: alacağından bahsetmiyerek hideletle 

- Hoca, uzun etme! İki günün için· çıktı, gitti. (Devamı 13 üncü saııfada) 
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G R i P NEZLE 

BÜTÜN AGRILARI DiNDiRiR 

1 Harici Askeri Kıtaatı ilanları 1 
Kor ihtiyacı için 30 adet binek~ alınacak: 

Satın alınacak hayvanlar irtifaı en u l,G, cöiüs çevreli en az 1,60, yaşlan 4 
den aşalı olmamak i1zere 1 yaşım ıeçml yecek w bilcümle llel ft emrazdan sa
lim olacaktır. Matlub mikdarda binek hayvam bulunm.dıla takdirde diğer hiz
met hayvanlan da alınacaktır. 

Hayvan satmağa talib olanlar her gün Çorluda Kor Satınalma K. na sabah
ları saat 9 dan 12 ye kadar müracaat ede bilirler. Satın alınacak hayvanlar Ko -
misyon tarafından beğenilmesini mütea kib mallein ve ap tatbik edilmek üzere 
J{or Hayvan Hastanesine gönderilir. 24 saat mezkllr hastanede nezaret ve müşa

hede altında bulunduktan sonra aşı neticesi müsbet zuhur edenler sahiblerine 
ve menfi zuhur edenlerin parası derhal Komisyon tarahndan verilecektir. 

(2600) 

Kırklareli Tümen hastanesi için açık eksiltme ile satın alınacak olan 30,000 

kilo süt ve 25,000 kilo yoğurt 18/Mayıs/19 38 Çarşamba günn, Sütün saat 15 de 
:ve yoğurdun 16 da ihalesi yapılacaktır. Sütün muhammen bedeli 10 ve yoğurdun 
12 kuruştur. İstekliler şartnamesini tüm satın alına Ko. da görebilirler. Talible
lin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik ile belll gün ve saatte Kırklareli 
'As. Satınalma Ko. na müracaatlan (848) (2601) 

lstan bul Askeri "' Leva~ım Amirliği ilanları 

Maçka kışlasının keşfi mucibince tamı ratının ~lıkla eksiltmesi 6/Mayıs/ 
J938 Cuma günü aat 15 de Tophanede LV. &mirliği satınalma Ko. da yapılacaktır. 

Keşif bedeli 4263 lira 18 kuruştur. İlk teminatı 319 lira 74 kuruştur. Keşif bedeli 
mukabilinde 1st. Ko. inşaat şubesinden al mır. İsteklilerin kanuni vesikalariyle be-
raber belli satte Ko. na gelmeleri. (512) (2604) 

lstanbul inhisarlar Baş Müdürlüğünden : 
. Hükmü Mayıs 1938 sonunda bitecek olan müskirat satıcılarının ruhsat tezke

relerinin yenileme muamelesine 16/5/19 38 tarihinde başlanarak 6/6/1938 Paza7-
tesi akşamına kadar devam edilecektir. Ruhsat tezkerelerini tecdid etmek isti-
yen satıcıların, tayin olunan günlerde eski tezkere ve kunturatlariyle beraber 
birer de fotograflannı alarak Kabataştaki İnhisarlar Başmüdürlüğüne müracaat 
etmeleri ve 7 Haziran 1938 tarihinden sonra tezkerelerini yenilemiyerek içki sa-
tanlar hakkında kanuni takibat yapılacağı ilan olunur. (2595) 

En 11UE55ill iLACIDIR 

KADER'i arıyorlar 
Acalta 

KADER GiŞESi 
NeTeye taşınıruştırT 

Tanare bilıeUnJ almak ~ 

BADEB GiŞESiNi 
arayan muhterem müşterilerine bir 
kolaylık olmak üzere yeni naklettılt 

Bahçekapıda Anadolu hanı karşısın

da 19 No. ıu gişesinden başka Köpril
başındakl sol köşkte bir şube açmıştır. 
IUDEK ismine ve adreslerine dikkat: 

İstanbul, Babçekapı, Anadolu Bam 
kal'ŞISlnda No. 19. Tel: 23979. 

Beyoflu İstiklil Cad. No. 109 

Taşra s1parlşlerl derhal gönderuır. 

MEYVA TUZU 
En hoş ve taze meyvaların usarelerinden istihsal 

edilmif tabii bir meyva tuzudur. 
' '\.\.'~,·~~~'l'l'ı' 11 

// 

Emulliz bir fen barikua ' ~ \.\~~~\ \ ~~::'I 
~~'\"' , . 

olduiundan tamamen taklid edil• ~'-.~ ' _. 
--. -... ....... - 1, ·""" 

bilmesi mOmkün değildir. H&J.UD. -:..-_fi 
11zlığı, mide yanmalarını, ektilikle- .:-:-lı·~:·•;· ;-~-;ı~i 
rini Te muannid inkıbazlan l'İderir. ~~ · '· ., .. _,!\,,.,...,.c--
A. X... k ku ! __ I d U • "'t1l r 
~·z o ıunu 1.ZNe e er. mumt 

bayatın intizamıızlıklannı en emin 

surette ulalı ve insana hayat Te 

canlılık bahıeder. 

lNGlLlZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU • IST ANBUL 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü lıanlan 

100 ton mutahhar Avrupa Linten pamuğu alınacak. 
Tahmin edilen bedeli c60.000> lira olan 100 ton mutahhar Avrupa Lfnters pa• 

muğu Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Ankara Satınalma Komisyonunct 
17/Haziran/1938 Cuma günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartnaııı• 
c3> lira mukabilinde komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olatl 
c4250> lirayı havi teklif mektublannı mezkUr günde saat 14 de kadar komisyonJ 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 'it" 
saikle mezkftr gün ve saatte komisyona müracaatlan. c2420> 

Kat'iyyen 

İhtiyarlamıyan 
Kadının sırrı 

4S yaşında olduğu halde yüzünde 
hiç bir çizgi, hiç bir buruşuk yoktur. 

Cildi açık, yumuşak ve bir genç 
kızınki gibi kusursuzdur. Adeta bir 
harika! Fakat, bunun da fennt biri· 
zahı vardır: O da; Viyana Üniversite· 
si profesörü doktor Stejskal'in şayanı 
hayret keşfi olan cBioceb nam cevhe
rin sihramiz tesiridir. cBioceb, yu -
muşak ve buruşuksuz bir cild için ga-
yet elzem gençliğin tabii ve kıymetli 

bir unsurudur. Bu cevher, şimdi pem
be rengindeki Tokalon kremi terki -
binde mevcuddur. Siz uyurken o cil • 
dinizi besler ve gençleştirir. Bu suret-
le her sabah daha genç olarak uyanır 
ve yüzünüzdeki çizgi ve buruşukluk
ların kaybolduğunu görürsünüz. Gün 
düz için beyaz rengindeki (yağsız) 

Tokalon kremi kullanınız. Bütün si -
yah benleriniz erimiş ve cildinizi be
yazlatıp yumuşatmış ve on yaş genç
leşmiş olursunuz. 

Çirkin tenden kurtulmak, daha genç 
görünmek, taze ve nermin bir yüze 
malik olmak için mutlaka hakiki cild 
unsuru olan Tokalon kremlerini kul
lanınız. 

Bayanların nazarı 

dikkatine: 
Satın aldığını-z Tokalon kremi 

Tazo)annın büyük bir kıymeti 
vardır. Onlan bayiinize iade et
tiğinizde beheri için 5 kurut ala
cak, ayni zamanda kıymettar mü
kafatlan bulunan T okalon müsa
bakasına iftirak haldtuu ftl'm bir 
bilet takdim edilec:eldir • 

• 

""""" 
lstanbul Gaynmübadillet 

Kontisyonundan: 
Bilyük Millet Meclisince müzakere .,ı 

kabul edilip 27 Nisan 938 tarihinde ytı .. 
sek tasdike iktiran eden ve 2 Mayıs ıtS' 
tarihli Resmi Gazete ile neşrü ilan 011' 
nan 3374 No. lu kanun hükümlerine götf 
Gayrimübadillerin istihkakına karP,_ 
tutulan gayri menkullerin satılarak tel 
cil ve müşterilerine teslim olundukWS 
tarihe kadar tahakkuk etmiş ve tahsil 1 

dilmemiş olan vergileri ve belediyeye ,j 
resimler terkin edilmiştir. 

Binaenaleyh: 

1. Gayrimübadil Komisyonundan " 
lak satın alıp ta bina memurlukları.De:' 
müterakim vergilerin istenmesi yü:za-: 
den henüz tapuda tescil muameıdfııl 
yaptıramamış olan müşterilerin bu 'ltJd' 
... melelerini yaptırmalan. 

2. Müterakim vergilerin kendilerındıı' 
isteneceği mülabazasiyle komisyon ~ 
tışlanna iştirakten çekinen müşterile 

artık bu düşüncelerine mahal kalrnll~ 
olduğundan artırmalarda bulunmak 6" 
re komisyona müracaatları ilan olutl~ 

(1068) 

IBTUÖBUL SADi Td 
Bu gece I 

• LÜLESURGA~ 
llalkevinde boyoJ

11 müsamere. Heyet b 
kaç etıne kadar il' 
tanbula dOnecekdt' 

/ 

ilan Tarif em iz 
BiTinci aahil• 400 ,,,,,,,, 

llrinci •ahil• 250 ,, 
Oçüncü .a1ıu. 200 » 
Dördüncü Mhil• 100 )) 

iç aahilela · 60 ,, 
Son •ahile 40 ,, 
Muayyen bir müddet zarfında fll' 

laca mikdarda ilan yaptıracakl~ •~ 
nca tenzilatlı tarifemizden istifa~ 
edeceklerdir. Tam, yanın ve çpyre 
sayfa ilanlar için ayn bir tartf e dttt
piş edilmiştir. tel 

Son Posta'nın ticari ilanların• ' 
işler için fU adrese müracaat e4J)' 
melidir: 

blncılık KoDektll IJ~ 
Kahramauade H•• 

Ankara ....... 

B 



Bir Alman gazetesinin Balkanlara aid 
dikkate şayan bir makalesi 

GüreşiciJerimiz 
Pragta galibiyet 

kazandılar 

Fotoğraf tahlilleri 

·(BC1JtaraJı J inci ıayfada) bu işlerin sağlamlığına karşı duyulan, 1tl-
laıkan devletlerinin bilhassa Lehistan madsızlık blr ıurıü yenllemlyordu. Fakirle -
" Romanyanın tarihi ve politikaları şen Almanyanın, bUyük harbden sonra ce -
leın nubi şarki devletlerine sermaye aevkedeme-

ı>ati ile ve tek cebheli olarnk besleni- mest, bir dereceye kadar kablll izah bir hal 
~~u. Bisrnark'lll kıt'a ı}'Olitikasından ldl. Ancak bugün İnglllz ve Fransız finans 
oıqqe yalnız bir cümle kalm!Ştı ki, o d:ı mehatlllnln Yugoslav Ye Rumen endüstreslne 
'-ıkanların ve bir Pomeranyalı Grenadi- yerleşiş tarzları, alakadar mehaflll ikazda:ı 
~n kemikleri değerinde ehemmiyetli hall kalmamıştır. Cenubu ıarld devleUerile 
.a__ olan münasebatımızda Alman ekonoml&lne 
~adığıdır. düşen vazifeler meyanında devletler arası 

Alman ekonomisi krediler de Alman bankacılığının daha can-
Alınan ekonomisinin ve gençliğinin po- lı bir faallyete geçmesinin tem1n1n1 bllhaa -

.._ Cihan ticareti ve deniz politikası için- sa temenni etmek gerektir. Büyük bankala
~ deniz aşırı yerlere çevrilmişti. Bize rımız bazan ağır tedaklrlıklara ratmen, bey 
•ata - Bağdad hattı daha ziyade bir ma- nelmllel bankacılık işlerine alışkan kimsele
'tr rl istihdama gayret etmişlerdir. Bunlann ge 

ı ve sergüzeşt idi. Müttefik Avustur- ne eski sahalarda çalışıp çalı4l1lıyacakları 
)l - Macaristan Almanya ile cenubu şar- belll değildir. Maamafih bu cihazın çalışma 
'9 Avrupasında bir köprü olmaktan zi- lstlkametlnl değlştlrmesine ve cenubu tark1 
Jlade bir seddi. Harbden sonra biz Bal- devletlerlle planlı bir kredi çerçevesi dahi -Jran1_ Hnde çalışması kuvvetle mümkündür. 

... rdaki ekalliyetlerimiz hakkında bir 
llıUr Triyeste meselesi 

iktısab ettik. Rus ülkesine kadar u-"n Parls ve hatt! Ziirtb - Almanyanın ce -
ler an ve Alınanlarla meskUn olan yer- nubu şarkiye huhilü tehllkeslle İtalyayı kor-

arasında birer oynak köprii teşkil e- kutmak ister. Bu mehafll, Anşlua'u ve Alman 
..,, bu ekalliyetlerimiz hakkındaki milli yanın Tuna havzasında daha eaaslı bir şe -
~~ başka bir mahiyettedir. Fakat siyasi kilde çalışmaya başlamasını müteakib İtal
~ırndan cenubu şarki zayıf bir Alman- ya ne Almanya arasında bir takım ıüçlük
.,.11 lerln çıkmasını ve Berl!n - Roma mihveri -
ı..__ ~ tabii komşuluk tesirlerine karşı nin nihayet arızaya utramasını bekler. Bu 
-Pfllı bulunuyordu.> arada da bllhassa Trlyeste meselesi mev -
... "esef Winschu, yazının bundan sonra- zuubahs edilmekte ve Alman ıümrük ·hu -
~kısın d l h b k b d dudunun Adriyatlk denizine tld yüz kilomet
l'ele ın a umum ar i ta i e en dev- re daha yaklaştığı ve bu suretle Triyeste -
a.ı{de Fransanın Almanya aleyhinde nln istikbalini tehdid ettiği ileri sürülmek-

anlarda ve orta Avrupada tesis et- tedlr. 
llaek istediği nizamı işaret ederek bu ha- Hakikat şudur ki, Avusturya eski Avus _ 
hl! Planlar yerine büyük bir Almanya- turya - Macaristan lmparatorlutuna aid Trl 
~.kaim olduğunu yazmakta ve demek- yestcnln iyi bir müşterisi olarak kalmıştır. 
~ ki: Gazete Triyeste hakkında makalesine 

föyle devam etmektedir:. 
iki maddi hakikat Trlyeste, Roma protokolleri ve Tuna hav-

~Ş~di ortada iki maddi hökikat var- zası gibi mevhuınlarla allkadar 'bütün me -
lir ki cenubu şarki havzasında derin te- selelerin bilhassa İngiliz - İtalyan anlaıma-

11 Yeni bir oryentasyonu kab ettir- aından sonra yepyeni bir manzara arzettiği 
~t di B muhakkaktır. Herhalde Parladı ve hattO. 
tbrı e r: unlardan birisi silah istimal Londrada bu anlaşmadan sonra P'ranaanın 

eksizin Almanyanın milli, iktısadi ve ııayretlle İtalyayı yeni bir Stresa cephesine ;:eri aktivleştirilmesi üzerine Th'ansa- çekmenin kabll olaca.tını düşünen kimseler 
ııııu .. kıt'adaki rüçhaniyet mevki: sona er- vardır. Halbuki mesele, batta bir cepheden 
;:;!_Ve şimdi artık Almanyanm orta Av- bakıldığı zaman, tamamen delifik bir m::m
~~nın kalbini teşkil eden büyu·· k bir zara arzeder. Çemberlayn aon teşebbüsü ue, 
-vl İtalya ile Almanya arasındaki n.zlyete -ce-
~e! .ola~a~ meydana çıkmış olmasıdır. nubu şarki memleketleri polltikaaı bakımın-

ctsı buyuk Almanya timdi artık Ma- dan- tamamen yeni bir veçhe yermiştir. in
ttrlatan ve Yugoslavya ile hemhudud- gillz - İtalyan anlaflll&alı hem politik, hem 
4ur ve Balkanlara daha ziyade yaklaş- de ekonomik bakımdan İngUterenln Aden 
~ır. Mevzuubahs tebeddfü ıstikbal i- boğazından Hindistan yolunu ve İtalyan Bü _ 
~ bazı veyş kanalından şarki Afrika yolunu garan
... _ .-· imkinlar doğurmuştur ve bu im- ti eden bir cmünatalı nizamnaıneai• mahi
ı:;uara siyasi pnslar ve iktısadt vazife- yetini tapnattadır. 
~ ÇÖzülınez bir şekilde bağhdır. Bu te- Bu suretle İtalyanın hayat ve Çallfllla yo 
M...... d6l bize vaziyetin olguııfaşması ve bi- lu tamamen serbestleşmlştir. Bundan aonra 

'
-tı beklememiz imkanını vP.rdiğl gibi İtalyanın Yatınşarktatı utı n tabll ekono
ht Zllnand ba mlk münasebatı -ki Banco dl Roma bu mtı 

"- a zı tabii vasıtalara müra- nasebetin izlerini, İtalyan gemilerinin utra-
ı.ı:r ~ki~mı. ~.bahşetmiştir. Bu vası- ~ı olan Mısır ve Anadoluda taklb etnı14Ur.
'1 tımdi elımızın altına geJmiştir. Ay- canlanacak ve ehemmiyet kesbedecettir. t -
bir laınanda bu tebeddül gımiş mikyasta ~alya artık bütün tunetlnl tartı Atrltanuı 

kıt'a politikası gütmek ic)n geniş bir .ımarına ve baıta Tilrkiye, Mıaır, iran ıel -
"1ı. açmı§tır. Bismark devı i~denbe . Al- mek prtlle yakınşarkla olan t.tcareUne tev -
lbaııya . n clh edebilecektir. İtalyanın faaliyet dama -
~t nın vazıfesi olan bu poJitika şim- n, tıpkı Almanyanınki ııtbl cenubu tartlden 
lbı kadar tahakkuktan uz:ı-:- kalmıştır. gelmektedir. Ancak bu, Almanyanm menfa -
, ~~bu tebeddül Alman ikhsadiyatına atıerini katetmez, ona mllvasi olarak ve çok 
1t Uz kapitalizmin başlang:ç yahud or- daha cenuba dotru iner. İtalyanın hayat n 

devresinde bul h dd 1 . . ticaret damarı, kendlaln1n mertnl bir At _ 
'• unan, anı ma e eı ı deniz devleti ve yanmada olmall dolayıalle 
at :-118Ulleri zengin olan fakllt kendile- berri defll bahrldir. ' 
"b.~~tition bakımından fakir bulunan. Bu damar, Akdenlzin ıııtk haffUlllda ve 
~--pa cenubu ıar.kisindeki genç rnem- onun cenubundaki kuyrutu olan Kızıldentz _ 
1..ı_ tlerde sabit sermaye metaı sürümü de daraban eder. :eııttıa Alman7anın berrt 
~ bir pazar ve ham madde &lımı için hayat ve ticaret daman daha fimalde, Tu
,. 11ıUJı na ha vzaaında ve 11ma11 Balkanlarda art -
~ zam bir ıaha gösterm~ktedir. Po- maktadır. Şu halde her ilr.1&1 de -bllhuaa 
"-et ~lzifenin üası harbden evvel mev- Arnavudluk ve YunanLstandan .mllrekkeb 
bwı._ ~~an şi~diki tartlar i~inde daha cenubi Balkan yarımadası İtalJ&nm faaliyet 
-ı.~~ b. ır şekıl alınıştır. ç:;ayri mütec:ı- sahasına dahil olduğuna göre İtalyan 1mpa-

ınill tl d ratorluğunun kuruluşundan aonra Akdeniz 
~ ıye er en müteşekkil Tuna mo- İtalya içln büsbütün hayati bir ehemmiyet 
'tr devletinin parçalann.aı:.ı modem kazanmıttır. Hele 1mparatorlutun tanınma _ 
tııı ~ Avrupa nizamının kurulmasına sı, ona, tabii menfaat bölgelerlni ıiikftneUe 
~e olan minileri ortadan kı.Jdınnıştır. iflemek imUnını bahfeylemektedir. Ayni 
)~~~ !arkideki genç devletlerin nas- şekilde bizim Jçln de, Tuna bekçWllni Qze _ 
ı.r ~ artık nizalar ve 1-ıızursuzluk- rlmlze alarak gençleşmiş bir bllytlk devlet 

l'&rata olmak haysiyetııe, yepyeni ufuklar bellrmiş-
~ n revulosyoner bir kuvvet de- tir. Bugün heplmlz büyük etonomlk nüfuz 
leıı:~ Yugoslavya ve Romanya gibi mem- .sahalarının açıldıtı ve yeni emperyalist 
tıJı ih~~ itma edilmişlerdir. :;;:mdi onla- düşüncelerin doğduğu bir devirde if ve or -

11 
ıyaçları dahilen kuvv~tlC'nmektir. ganlza:;yon esaslarına dayanarak yaşıyoruz. 

._.. ~· Balkanlarda Fransa tarafın - Ingııterenin gittikçe daha cempire »leştı~J -
~ b-uQb· edilmiş olan mali krediler devre- nl, Fransanın her zamandan ziyade Afrika
-.ıu. 1Uk bir krizle kapanmış olduğunu ya teveccüh ettiğini, Japonyanın şarki As -
111 .. _ - İtalyan anlaşrnaslle husule gelmlş yayı politik blr nüfuz sahuı hallne getir -
--ıı llllh meye çalı.ştıtını, İtalyanın imparatorlutunu 
~ ın bütün Avrupaya şamll olabil - inkişaf ettirerek merkezi bir Akdeniz devle
~ ıarb devletlerinin ve Almanyanın ti haline girditlni görüyoruz. Bu vaziyet kar 
-~nubu tarklsinde mevkiinin tabll ve şısında Avrupanın ortasını işgal eden bizleri, 
_, ~ rol ve tesirlerine rlza ve muvafa- deniz aflrı plyasalan terlı:etmemek ıartlle 
~Q rip rö.stermemelerlne batlı bulun- tontinental d1.ışünüp hareket etmemiz ve 
la Glaıı kaydederek Almanyanm Balkanlar - içinde, hüsnüniyet aahtbl komtularımızla ya 
!lalı ttrn::U~ilnasebetıerini ıu suret.le l - şadıiımız ekonomik abanın menfaati na -
~ mına emniyet ve refah içinde yqamak lc;ln 
~ l&naYllnln harbden sonra -pek az çalıf?Ilam_ız_l_Az_ı_m_d_ır_. -----
~ dan Tt mesel& eski Stınnes'den ı.,.na llalUt1nde •"'mse 

Prag, 5 (Hususi muhabir•:ııizden) 

Estonyada Avrupa şampiyonılSı müsaba
kalarına iştirak eden güreş takımımız 

dün gece burada Çek pehlı~anlarilı mu
vaf!akiyetli güreşler yapm~şlnrdır. 

Müsabakalarda kalabalık J:ır seyirci 
kütlesi bulunmll§ ve gürelCilnhnız alkış· 
}anmışlardır. Türk takımı buıada iyi bir 
intıba bırakmıştır. 

Kenan Şiret'i, Hüseyin Çeh'i, Yapr 
Kafçek'i, Mersinli Ahmed PeUkan'ı yen
mişlerdir. Çoban Mehmed Klapuh'a ye
nilmiştir. Bu müsabakalar sondur. 

* Diğer taraftan Ankara mulıabirimlz de 
şu malUınatı vermi§tir: 

Bugün Pragdan güreı fedP.rasyonuna 
gelen bir telgrafta güreşcilerimlzin 

Çekoslovakya merkezinde yaptığı temas
larda tam bir galibiyet kaZ<'ndığı bildi. 
rilınektedir. Alınan mütemmim maliima
ta nazaran Mustafa haric olmak ÜZE'1'e 

güreşcilerimizin hepsi aalib gelmiftJr. 

Hamidlge Amerihaga 
Gidiyor 

(Baştarafı 1 inci ıayfada) 

Ciddi tavtrh bir tip 
Okuyucularımız· 

dcın Kemal de kcı

nkterini sorıc.yM: 
Sert ve ciddt ta

vırlıdır. 'O'ıtüne 
başına fazla ehem
vuyet vermek iste
mez. Menfaatleri· 
ni etrafına pek da
lıtmak istemez. 
İ§lerine hile karlf

tırmasını pek beceremn. 

* Durgun bir kUcUk 
:Ankcuııda.n Ne

jad VnaL de Jcaf'ak4 

terini ıonıyor: 

Duraunluk iyi 

delildir. Bu çafda 

olanlar fikren -.e 

bedenen daha faal 

olmalıdırlar. 

* Canı tath bir tip 
hat günü tekarrür etmiştir. Hamid.iye 
26 K •"' k a pıdcı" Mayıs Cumartesi günü limanımı~ - Necmeddbı Jca7'cı.Jc.. 
dan hareket edecek, Girici, İskenderi -
ye, Pire, Napoli, Marsilya, ve diğer Ak 
deniz kıyısındaki limanlan gezdikten 
sonra, İngiltere, Almanya ve oradan da 
Amerikaya gidecektir. Havalar müaa -
id gittiği ve vakit kaldığı takdirde Ha
midiyenin Hindistana ve Japonyaya ka 
dar gitmesi muhtemeldir. Seyahatten 
Eyh11 başında dönülecek, böylece üç 
buçuk ay gezilmiş olacaktır. 

terinin tahlilini iı· 
ti11on: 

Zeki ve aceleci
dir. Çabuk konu
fUl', el işaretleri 
yapar. Tehlikelere 
aevkedecek çetin 
l§lere girişmez, r 

nı tatlıdır. 

Bir çok devletler deniz harb tale - /stanbul kazalarının 
belerine bütün dünya limanlarını ve de 
nizlerini tanıtmak maksadile onlan imar pliJnları 
mekteb gemileri ile her tarafa yolla - Şehkcifilt mütehasmı ı>ro.t bugün
maktadır. Bizde de ilk defa olarak ge - lerde beklenmektedir. Şehrin nizmı 
çen sene bu maksadla Hamidiye Yu .. pflnı phir meclisinden tasdik edilip 
goslavya ve Yunan limanlarını ziya - çıkarılmşı olduğundan Prost bu seferi
ret etmiştL Bu sent!den itibaren bu ıe- mar pllnmın detaylarını bazırlıyacak
kildeki seyahatler bütün dünya liman- tır. Nazını p1'nda yalnız İstanbul şeh
larına ve denizlerine kadar uzayacak- ri gösterilmekte, şehir dı.şına aid bir fi
tır . kir verilmemektedir. Şeh.iırcilik müte-

Müteakib senelerde bu seyahatler hal8l81 bu seferki meeejcini tehir pli
yakında satın alınacak olan yelkenli ta nının detaylan iıle beraber phir dıtmın 
lehe gemisi ile olacaktır. nizım plinını hazırlamağa basredecek

Çocuğunu çllp 
Tenelıeslne atan ana 

tir. Bu p:ı.anda, şehirden çıkan ve kam
lara giden yollar tesbit edilecek, İstan
bulun on kazası yeni alacağı şekillerle 
gösterilecektir. 

(Bafta.rafı J inci •111ada) Kazalarda resmi bükillnet daireleri-
bir çöp tenekesini alıp çöp arabasına bo- nin her ciıhetee kolayiık ve güzel man
~tmak isüyen belediye çöpçüsü teneke- zara arzetmesi için bir arada bulunına
nin içinde yiizD gözü kediler tarafından sı şart konmuştur. Bu münasebetle nl
yenmlt bir ölil çocuk görmüştür. Çöpçü zım plAnda her kazada büyük bir mey
derhal keyfiyetten zabıtayı haberdar eı- dan bulunacak ve resmi daireler bu 
ıniştir. meydanın etrafında toplanacaktır. 
Yapılan tahkikat neticesinde çoculun 'Osküdardaki meydan vapur iskelesi-

gayri mepu olduğu ve Fatmaya atd ol- nin yanında, Kadıköydeld gene Kadı
duğu anlaşılınıştır. Fatma yakalanmıştır. köy vapur iskelesinin civarında, Beşik

taştaki meydan Hayreddin iskelesinin 

/nglltere ile Almanga 
Arasında mii2!11lıere 

(Bqtarafı J fnd ıa11fada) 

bulunduğu yerde, iFatibteki ıneydan 
parkın yerinde bulunacakıtır. İmar plA
m tatbikatına geçilinceye kadar kaza
lardaki resmt bina inşaatının istenilen 
yerde yapılmasına izin veıilmiyecek
tir. 

Bigada bir cinayet 

Ümid edildiği gibi, Hitlerin müdahale
si uzlaştırıcı bir mahiyette olursa, Fran
sız ve İngiliz siyasi muhitleri, muslihane 
bir anlaşmanın mümkün olacağı kanaa-
tini beslemektedirler. Biga (Hususi) - Ambar Oba kö-

İngiltere - Almanya konuşrnalannda, yü halkından .fS yaşlannda Mustafa 
icab ettifi takdirde diğer alakadar dev- oğlu Halil birkaç gün evvel merkebi -
letler de ilk müzakerelere davet oluna- le odun getirmek üzere dağa gitmiş ve 
caklardır. bir daha evine dönmemiştir. Halilin 

Hataydaki delege Garo: "Ka
mında Türk kam var ecdadım 

Türktür ,, diyor 

kansr bunun üzerine kocasının aran -
ması için köy ihtiyar hey'etine başvur
muş ve yapılan araştırmada Halilin 
gırtlağından bıçakla yaralanarak öl -
dürüldüğü ve cesedinin ormanda çalı
lar arasında saklandığı görülmüştür. 

(B~ tarafı 1 inr.ı sayfada) Hadise yerinde zabıta ve adliye tara-

lerin alt katlan ıu altında kalmışt:ıır. Ha- fmdan yapılan inceleme neticesinde 
sarat çok mühimdir. Yod:ırdan uzun Halilin eski bir düşmanlığa kurban e
müddet gelip geçme mür.lnti olmUJtur. dildiği, merkebinin de ormaooa bir a -
Sellerin sürüklediği taşlar dükkinları ve ğaca bağlı buhmduğu anlaşılmıştır. Za
kapılannı girilip çıkılmıyacaat yübek- bıta tarafından şüphe Uzerine altı kişi 
likte kapamıştır. Yüzlerce ev yılnlmlf ve yakalanmışsa da faillerin bunlar olrna
ölenlar ile yaralananların .. y>aı henüz dığl tahkikatla anlaşıldığından serbest 
tesbit edilememiftir. bırakılmışlardır. Katilin kim olduğu 

hakkında ehernmiyeUe tahkikata de 
Usanlıipri .....,._... .wmuı tavlra&ı vam olunmakt.adır. 

~~~~~~~~-

.. baaneı edllince- Ballr.anlann ham mad -
'- OleGQbQeri için pek u teşebbüs gösterm1§ 
~ tarld Ue J&Pılacalr. ltlere bllhula 
~ et vermemlt oJmaaından dolayı ken 
~ kacttabtıe etmekten ged duramayız. Şlm
~ ar bütün alAta tek taranı olarak 
'-t ,.::Cctıb ediyor, Balkanlarda yapıla _ 

İsparta <Husus1> - Halkevi 1&lonunda 
Haltevl temal1 kolu tan.tından (Att.ıll> ıaım- J&Pllda 
ll piyes büyük bir muvaffakiyetle temsil e- Uzunköprtl 1Aa170nunda JAl)llan elektdll ıe- Qeredete tamll 

tala ehemmıreı verllmt7or Ye 

dlJml.şUr. Sosyal yardım kolu menfaatine slaatı tamaınlanmıt, llk defa olarak da 1-2 Gerede <Hususi> - Halkevi temall tolu, 
verilen bu müsamere pek "1abalık olm~. mayıs gecesi Bqvekll CeW Bayar Atınadan ı:aenıepe spor tlübtl menfaat.ine imam P1 -
haltın 16sterd111 ralbet nazarı dikkate alı- dönerken ı.ıu,on eıeıcırwe leırtlr td11m• yellDl OJD&DUfUr. Gençler Pl7eade çok ma -
narat pJyea erteli lb de tekrar edllmlftır. t.ır. ftftak obDUflar, tok aıır'1i9nre.ı•ra. 

Şakacı bir tip 
Aksara.ydcın Ni

llAZi de karakteri
nm tahHLini istiı 

2/01': 
Kendiaini mey· 

dana vurmaz, et· 
rafında olan biten 
hldiselere llk.ayd 
blınaz. İ§ine g~ 
}enleri ihmal et
mez. Muhitini bul~ 

dulu zaman alaycı, pkacı olur • 

* IUcadeleden korkmamas• 
beklenen bir tip 

fehzadebat\ndan 
Sabahaddin imza-

ıtle soruluyor: 

- Muvaffak ola
cak mıyım? 

Mücad<>lP

den korkıı arnak 
ve hamlelı hare~ 

1 
ketlerde bu1ııP-
mak lizmıdır . 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

laim • • • • • • • • 
Adru • • • • • • • 

DİKKAT 
Potograt tahlll11çln bu kuponlardan 
5 adedinin c6nderllmes1 p.rttır. 

Sıvaala iki aglılı 
Adliye faaliyeti 
Sıvas (Hususi) - Ağırceza mahkeme

sinde, mart ayına tubattan 66 dava inti
kal etmiş, 18 dava yeniden gelmiş, bun· 
lardan 19 tanesi karara bağlanmış ve ni
sana 65 dava nakledilmiştir. 

Asliye ceza mahkemesinde şubattan 

46 dava kalmış, martta yeniden 48 dava 
gelmiş, bunlardan 33 ü karara bağlanmıf, 
kalan 61 dava nisana devredilmiştir. 

Müddeiumumllikte §Ubat ayından 40 
davaya aid evrak marta devedilmiş, 132 
evrak ta martta gelmiş, bunlardan 170 
tanesi talebname, iddianame ve takibat 
icrasına mahal olmadığı kararile intaç e
dilmiş, nisana iki davaya aid evrak 
devrolunmUftur. 

Sulh ceza mahkemesinde §Ubattan 
marta 51 evrak geçmiş, martta yeniden 
46 dava gelmiş, 71 dava karara bağlan
mış ve nisana 44 dava devredilmiştir. 

Sorgu hakimliğinde ıubattan marta 11 
10rgu evrakı devredilmiş, martta yemden 
13 tahkikat evrakı gelmiş, bunlardan 11 
tanelinin muamelesi ikmal edilmiş, 11 
evrak nisana devrolunmuştur. 

Asliye hukuk mahkemesinde ıubattaa 
97 dava devredilmiş, martta yeniden 89 
dava gelmi§, mart içinde 94 ü karara bal
lanmış, nisana 91 davaya aid evrak 
devredilmiştir. 

Sulh hukuk mahkemesinde fUbattaD 
292 evrak devreailmiş, martta yeniden 
163 dava açılınıf, bunlardan 139 taneli 
karara bağlanmıı, 316 tanesi nisana 
devredilmiştir. 

İcrada ıubattan 806 evrak devredilmif. 
martta 241 evrak gelmiş, 125 evrak çıka· 
rılmış, ~evrak nisana devredilmiştir. 

Divrikte bir elektrik fabrikası 
yaptırılacak 

Divrik (Hususi) - Müteahhid Nurt 
Demirağ tarafından tesis edilen orta o
kulda verilen bir müsamerede Kahra • 
man piyesi büyük bir muvaffakiyetle 
1.emsil edılmiştir. 

Nuri Dcmirağın bir de elektrik fabri • 
kası yap!~rtacağım işiten halk bundaa 
fevkalildt: memnun olmuşlardır 

Tokatta ::reni tayinler 
Tokat memleket hastanesi dahlllye mite

hassw Selim Çapa Corum memleket b~ 
neaine tahvll edilmiştir. Tokad sulh hukuk 
ve ceza hlldml Nafiz YamanoRlu da Adllyt 
Veklletı tarafından Parise tahslle rcnder&
ml§tlr. Yerine Nlklar miiddelumum!li Btı • 
seyln Avni Apakaydın t&Jin edllmlt ve ftll
fesine başlamıştır. Tekaüd edilen tapu ~ 
murunun yerine de Ntklar tapu memun 
Mustafa taytn edllmlftlr. 

Cumhuriyet müddeiumumi muavinllllU 
cie Sıvas müddeiumumi mmvlni Mustafa 
9'*8ada gelmlt ve ite bqlam)ftır. 
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FATMANIN SIRRI 
Senelik muhammen İlk tc.ı ı-

Emirglnda Muvakkithane sokağında 53 metre murab -
baı yol fazlası 

kirası 

40 

natı 

3 

~1111 .. 1111111111-111111111111 .. ınıh •. Yazan: Muazzez Tahsin Berlıand .. dllll-111~ Rumelikavağında Kavak caddesinde 4 No. dükkan 
Rumeli.kavağında Kavak caddesinde 3 No. dükkan 
Anadoluhisarında Setüstü sokafuıda Muhaşşinan Ef. 
mektebi. 

2 .. 1,80 
f8 3,60 

Hiç aklımdan çıkmaz... Bir kış günü 
idi; yağışlı, mağmum, soğuk bir kı1 gü. 
nü... Mektebden yeni gelmiş, annemin 
hazırladığı sıcak çayı içerken ona o gü
ne aid binbir hikaye anlatıyordum. Kapı 

çalındı. 
Annem ötedenberl sokağa az çıkan ve 

az misafir kabul eden bir kadın olduğu 
için sabahleyin kasab, bakkal ve gazete
cı, akşamları da sütçüden başka kapımı
zı çalan pek bulunmazdı. Bunun için so
kak kapısının böyle vakitsiz çalınması 

bizım evde bir hadise sayılabilirdi. 
Bır elimde tereyağlı ekmeği tutarak 

kapıyı açtığım vakit karşımda babamı 

gördüm. Annem de, ben de bilaihtiyar 
bir ığlık kopararak: 

- Neye geldin baba? 
Hasta mısın bey? 

Babam gülümsüyordu. 
Sana bir evladlık getirdim Şöhret ... 

O zaman Fatmayı gördüm: Başı eski 
bır ~ ı.in şalla örtülmüş, ayağındaki yırtık 
ayakkabıları çamur içinde, sırtında par
t bır hırka ... 

Annem evvela kızdı: 

Bu soğuk aylarda şu yumurcağı ben 
ne yapayım? Baksana kızın betl benzi u
çuk . Kim bilir hasta mıdır nedir? 

O sırada bir çüt göz ahneme ve bana 
do ru kalktt: 

Üşüyorum teyze ... 

İ t bu bakış Fatmayı bana sevdirmeğe 
kafı gelmişti. Anneme yalvardım: 

Kalsın anne .. Bak ne güzel yüzü var 
kızın. 

Ve Fatma kaldı. 

Annem, öfkesine rnağHlb olmadığı saat
lerd çok iyi kalbli bir kadındır. Nitekim, 
ılk huysuzluk dakikası geçtikten sonra 
Fatmayı hemen yıkadı, temizledi, benim 
c ki ~ntarimi keserek ona fistan dikti ve 
kendi öz evladı imiş gibi bu zayıf köylü 
kızına besleyici yemekler yedirdi. 

Bır hafta geçmeden Fatma ile aramız
da sıkı bir bağ örülmüştü ... Ben onun için 
bır Allah gibi idim. Ne yapsam beğeniyor, 
1 oylesem dinliyor, gözlerimin içinde, 
a) aklarımın dibinde yaşıyordu. Sabah 
mektebe giderken ayakkabılarımı bağlı -
yor, çantamı elime veriyor, ben kapıdan 
çıktıktan sonra pencereye koşarak ta so
kak başına kadar gözlerile beni tnkib edi
yordu Akşam mektebden dönüşte Fat -
mnyı kapıda buluyordum. Beni bekler, 
çantamı elimden alır, terliklerimi getl -
rır, çayırrıı hazırlar, sonra da masaya da
) anarak, hiç ses çıkarmadan, benim derı 

mamı seyrederdi. 

* Seneler geçti... Fatmanın bana karşı o-
n sevgisi hiç değişmedi ... Küçük dirsek

} rinı masaya dayayıp, benim yazı yaz
ın mı hayran hayran seyreden küçük 
koylu kızı, bu sefer de nyna karşısında 

zumiı boyarken, saçlarımı tararken ba
aynı sevgi dolu gözlerle bakıyor, her 
eketimi derin bir dikkatle takib edi -

yor, mektebden dönüı nasıl kapıda beni 
bekliyorduysa, sinemadan avdetimi de 
gene öyle sadakatle bekliyordu. 
Yalnız bir gün_, Refikle ilk defa so -

kağa çıktığımız günün akşamı kapıyı ka
palı buldum. Parmağımı zile basarken: 

- Acaba Fatma hasta mı? diye bill -
ihtiyar üzüldüm. Hayır, hasta değildi: ka
pının arkasında duruyordu. 

- Niçin beni beklemedin Fatma? 
Yüzü al al oldu.. Elile Refiği gösterdi. 
Gülüştük; fakat ondan sonra o gene es-

ki ltiyadına avdet etti. 
Gelin olduğum gün Fatma gene ya -

nımda idi. Beyaz elbisemi giyerken ve 
duvağırnı takarken bana gene ayni müş
fik ve hayran gözlerle bakıyordu. 

- Seni de bir gün böyle gelin edeceğiz 
Fatma. 

- Olmaz k1 küçük hanım. 
- Niçin? 
- Köylüler beyaz csvab giymez ki ... 
Ben evlendikten sonra Fatmada tuhaf 

bir değişiklik olmuştu. Vakitli vakitsiz 
ortadan kayboluyor, odasına kapanıyor -
du. Ondaki bu tebeddül annemin bile gö
zünden kaçmamıştı. 

- Bu kıza bir feyler oldu .. Gözleri da • 
lıp dalıp kalıyor, günde bir kaç defa oda
sına girip kapanıyor, kapıyı arkadan sür
melemese nçıp bakacağım ama. .. 

- Sakın ha anne; bo§ yere kızcağızı ü
zersin. .. 

- Hakkın var; işte ben de bu sebebden 
sabrediyorum. Fakat bu kimsesiz kızın 

bir acemilik yapmasından korkuyorum. 
Doğrusunu söylemek lazım gelirse ben 

de cidden merak etmeğe başlamıştım. A
caba Fatınanın bir gönül derdi ml vardı? 
Bu şüphe ile, eve gelen kasab, bakkal, 
sütçü vesair esnafı tedkik etmeğe başla -
dun. Hayır, kızımızla onlar arasında bir 
gizli münasebet olmasına imkan yoktu. 
Bir gün de o odasında iken sokağa çıka -
rak onun penceresinin altından geçip et
rafa baktım. Fatma pencerede yoktu, et
rafta da nazarı dikkati celbedecek bir 
kimse görünmüyordu. 

Bu esrarengiz hallerine rağmen Fat -

lzmitin ziraat kongresine 
göndereceği rapor 

İzmit (Hususi) - Ankarada toplana -
cak olan büyük ziraat kongresi için ha -
zırlanan raporda Kocaeli meyvacılığına 
geniş bir yer verilmiş, meyvaeılığm eski 
vaziyeti, i!lkişaf çareleri, ihracat ve am
baliiJ meseleleri üzerinde uz:un uzadıya 
durulmu;itur. 

Verimi §imdiye kadar alınan mahıul
lerin çok fevkinde olan cumhuriyet buğ
day tohumlarının vasıfları da ebemnu -
yetle kaıdolunmuş, kara sapandan kur -
tulmat •çın hamle yapan köylür.ün kal -
kınmalan esaslan da derpiş edilıuiıtiı. 

Köy çalışmaları, zürraa verilen ehem
miyet ve zürram bugünkil vaziyetleri de 
vazıh olarak anlatılmıştır. 

ma her zamanki gibi kanlı, canlı, neş'eli 
ve keyifli idi. Gene evin bütün işlerile 

meşgul oluyor, gene her sabah Refik git
tikten sonra benim odama gelip ayakla -
rımın dibine çöküyor ve her hareketimi 
sadık bir köpek gözile takib ediyordu. Kaç 
defa dilimin ucuna kadar gelen bir suali 
ona sormak istedim, fakat onu gücendi
ririm, incitirim korkusile gene buna ce -
saret edemedim. 

Fakat Fatmanın bu sırrı ~ geçtikçe 
beni sarıyordu. 

Nihayet bir gün kat'l bir karar verdim. 
O mutfakta iken odasına girerek kapının 
iç tarafında duran ve kullanılmıyan anah
tarı çıkardım. Biraz sonra o, gene bir ba
hane ile odasına girip kapıyı arkadan 
sürmeledi. 
Ayaklarımın ucuna basarak yaklaştım 

ve gözümü anahtar deliğine koydum. Fat
ma bir iki dakika miltereddid, dalgın bir 
vaziyette odanın ortasında durduktan 
sonra gözümden kayboldu. 

Halecan ve merakla bekliyordum. .. İki 
dakika geçmeden içeriden bir gıcırtı gel
di. Kendi kendime: 

- Sandığını açıyor dedim ve uyuşan 
ayaklarımı dinlendirmek için kapının ö
nüne diz çökerek, gözümü anahtar deli
ğine yapıştırıp bekledim. 

Bir iki saniye sonra Fatma göründü. 
Arkasında beyaz bir esvab, elinde bir pa
ket vardı. Kağıdı büyük bir itina ile aça
rak içinden. beyaz bir şey çıkardı. Kal -
bim birdenbire kuvvetle çarpmağa baş -
ladı : Bu kumaşın, benim gelin duvağı.mm 
tülünden artfl kalan parça olduğunu ta -
nımıştım. 

Fatma, pencerenin kenarına iliştiril -
miş bir el aynasının karşısına geçerek 
bu tülı.i ba~ına takmağa çalışıyor, fakat 
beceriksiz ellerile buna muvaffak ola -
mıyor, bozuyor~ tekrar yapıyor, gene bo
zuyordu. 

Bu oyun ne kadar zaman sürdü bilmi -
yorum ... Nihayet kendinden memnun ol
muş olacak ki uzun tülünü yerlerde sü -
rüycrek odanın içinde beş aşağı, beş yu
kan dolaşmağa basladı ... 

Şarkışlada yeni bir mekteb 
yaptırıhyor 

Şarkışla (Hususi) - Yeni yapılacak o
lan ilk mekteb binasının temelatma tö -
reni icra edilmiş ve inşaata ba~lanmıştır. 
Bina ve bahçesinin işgal edeceği tarla, sa
hibi Ahmed tarafından mektebe hediye 
edilmiştir. 

Arifiye eğitmen kursu 
İzmit (Hususi) - Köy ,kalkınmasında 

day~nılarak en kuvvetli temel c.lan eğit
menleri yetiştirmek üzere Aıifiyede açı
:an eğitmı>nler kursuna yeniden 75 talebe 
kaydolunmuş ve tedrisata bail!!.nmıştır. 

Vilayet dahilinde yeniden 98 ilk mck -
teb binası inşa edilecek ve bu rnE:kteblere 
buradan ;nezun olan eğitmenler tayin e
dilecektir. 

38 2,70 
Üsküdarda Hayreddin ÇavUf mahallesin de Hayreddin 
çavuş mektebi. 30 ?,25 
Beykozda Şahinkaya caddesinde 2 No. lı dükkan. 
Büyükderede Büyükdere cadd~sinde 219 No. lı dükkin 
karşısında 225 metre murabbaı arsa. 

60 

25 

4.50 

l,ftS 

Büyükderede Büyükdere caddesinde 209 No. kahve kar
şısında 104 metre murabbaı arsa. 1~ 1,13 

Büyükderede Büyükdere caddesinde 205 No. dükkan 
karşısında 85 metre murabbaı arsa. 13 l,13 
Büyükderede Büyükdere caddesinde tuğl a fabrikası 
karşısında yol fazlası. 70 5,25 
Büyükderede Maltızçarşısında 90 No. 1ı kahve karşı -

sında 67 metre murabbaı arsa. 13 0,98 
Boyacıköyünde Hekimata sokağında 4,76 metre murab-
baı yol fazlası. 15 1.13 
Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller 939 senesi 

mayıs sonuna kadar ayn ayrı kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konul mu -
tur. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında ı:ı, st -
rilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 23/5/938 Pazartesi günü saat 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (2408) 

Başağrısımı? 

/j 
~~ 

Eğlentı Alemınden sonra geleo 
bas agrı ı. nııde bozuklulu 
•· i"oxın " lerın vu udunuzda 
ço~aldığına ı~arettır Bu tehlı
kelı "Toxııı" lerı ENO •·M.EYV A 
TUZU " ıı,en:k def edinız. 
ENO lezız ve kuvvet vericidır 
ENO kanıııızı temızler, vQcud· 
dakı zehırlerı atar, ha~ ağrısı 
ve kcıbızııı önüne geçer ENO )>tze 
sıhhalınızı ve kuvvetınızı ıade 
eder . 

BALK OPIBITI 
Bu hafta yeni operetini oynuyor 

Pazarteıı Kadıköy 
llııJo.ı..iilo.mı...111 .... "'-'lıll Snreyyada, Sah 

Pangaltı Kurtuluş 
Çarşamba Beşik-
taş Suad park 
Perşembe Bakır-

köy M.iltiyadl 
sinemalarında 

tık defa 

Kadınlardan Bıktım 
yeni operet 3 p4'rde 

OSMANLI BANKASI 
TÖ'RK ANONİM ŞİRKETl 

TESİS TARİHi : 1863 

Türkiyenfn ~lıca ~e!ilrterfle 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, K ıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugosluya. P c, ıı • ıırlVa, 

Suriye ve Yürulnistd.nda FiJy .. llerı 
vardır. 

Her tUrlU banka muamale · a i 
yapai. 

Saatler bırbirını takıp ed ıyar vt WM aılı ..... 
lo.tt bır kuwetlt ko!kabılmtk lç,lııı W.. ıe.. 
olan s6kin bır uykuya b r ıorto lıft'4" ı•• 

hte burada 

VALi DOL imdodımııo yetiılrJ 
Onu bir h,. ı.aobe ed"ııWa. ı..... ,.. 
tlnirlerf ttıkin edici olan tw ~ *" ıtıll 
t11111 umulmaz bW devddır. 

VA1100Lı damla, eı.-..,. .. 
halinde her ~ ~ 

Son Posta• nın edebi romanı: 2 lar. Göllerde yetişen bir nevi büyük su leycn derebeyi gibi kalın yapılı boğa a- !erimin yumuşadığını hissediyorum. 

Roman knhramanı anlatıyor : 

uKendiml tabiata bıraktım artık .. 
Doktorların bnna tavsiyeleri de bu 1dl. 
Şimdi lkl gündenberl çlft.ılkteytm. Bu ba
ba oca~ını iyi ki elden çıkarmamı,ım. 
Çiftlik binasının önündeki çınarlar al -
tında geceki uykusuzluğumu giderdim. 
Tabıatın koynunda sükün içinde uyu -
dum. Çiftliğin bulunduğu tepeden ııenlş 

ve yemyeşil bir ova ve uzaklarda tekrar 
başlıynn sıra sıra dağlar gorunüyor. U -
yandığım zaman düşündüm: Kim derdi 
ki Beyoğlunun meşhur çapkını günun bi
rinde çlft.ılğe çekilecek, vlskl yerine ay -
ran içecek, çınar altlarında uyku kest.ı -
r cek? 

Blraz sonra kl'lhya Hasanla beraber at 
ılntlsl yapmağa karar verdik. Kft.hya: 

D ğlrmene kadnr uzıınırız ı . dedi. Daha 
evvel bana, FHlboz çlftıı~i sahibinin de be 

l görmeğe geleceğini soylemlştl. Çlft.ılt 
de te bu istikamette idi • 

(Roman devam ediyor) 
~ 

Çıftlığiıı bulunduğu tepenin yanın
dan aşağı iniyoruz. Yamacın eteğinde 
Gökdere'nin şırıltısı duyuluyor. Sazlar, 
bögurtlenler, kurşuni salkımsöğüdler 
n a ından kıvrıla !kıvrıla akıp gidiyor. 

sinekleri uzun mavi kanadlarını açarak ğır .ağır yürüyor. H asan dayı aşağıdan sesleniyor: 
suyun yüziınde uçuşuyorlar. - Hasan dayı, iyi köpekler yetişti - Bey, Karaburunlan getird im. 

Ovaya inince rüı.g8.r kesildi. Burada mı? Balkondan uzanıp baktım. Alaca ka-
birbirine karışan yabani çiçek kokula- - Ne demez.sin bey, hele iki Karabu- ranlıkta iki iri gölge kımıldadı. Gö
rı daha kuvvetli. Tabiatın bu ham ko- runumuz var, attan adam indirirler. züm ahşınca daha iyi seçtim. Hakikat 

Ovanın ortasına doğru en dar yerinde kuları 0 kadar gıcıklayıcı ki! Geçen kış yedi kurd yaraladılar. Gör- korkunç .şeyler. Bır yabancı kokusu al~ 
tahta köprü var. Hasan dayı bu Karşı dağların üzerine inen güneşe mek istersen davarlara doğru sürelim. mış gibi !homurdandılar. Köpeğe çok 
köprüye doğru elini uzattı: doğru yol alıyoruz. Gittiğimiz rahat patikayı bırakmak merakım vardı. Fakat şehirde büyük 

- Devri yıl burada bir gelin araba- istemedim: fedakarlıklarla elime geçen dejenere 
s• dereye düştü. Bereket sular çekilmiş- Bütün çocukluk hatıralarım uyanı- - Acelesi yok .. başka zaman! kurd köpekleri hı.çbir zaman bu heve-
ti. Can yanmadı. Rahmetli bu köprüyü yor. Bu yeşil, tam Yefil değil, filizi .. ta- - Yemekten evvel köşke getireyim.. simi besliyemediler. Ben azılı ve yırt:ır 
yaptırdığı zaman iki kur.ban kesmiştik. biat bana yabancı olmadığını anlatıyor. - O da olur. cı köpek severdim. Alınanyadan getirt-
Onun sevabına çok şükür kazasız geçi- Köylünün tarla al'kadaşı leylekler al- Çiftliğe döndüğümüz zaman ortalık tiğim kurd köpekleri bile şöyle zorht 
yoruz. Yoksa iki ayağı sakat. çaktan süzülüp yuvalarına dönüyorlar. adamakıllı kararmıştı. bir kasab kedisine diş geçiremediler. 
Lakırdı olsun diye sordum: Köylü arasında leyleğin adı Hacıbaba- Hasan dayının kansı, Sıdıka nine, Köpek i-şte ibunlar gibi olmalı. 
- Yaptıran olmuyor mu? dır. O her bahar köye misafir gelir ve artık başka işleri bıraktı, ;ra.Ina bana - Yaman şeyler Hasan dayı, dedırn. 
- Ne gezer. Jandarmaya, tahsildara, kasım olunca ortadan kaybolur. Nere- bakıyor .. çınarlara ve ovaya dojru u- Şimdi götür de sürüde, gündilz gözile 

nahiye müdürüne hep söyledik. Köprü ye gider, nerden gelir, köylüler 0

1
nu zanan mermer ~eli taraçada masa de görürüm. 

çiftlik arazisinden geçiyor. Siz yaptırın, düşünmezler. Bu muhacir ku~lar on ar hazırlamış. Bir zaman İsta.nbulda yanı- Akşam yemeğimi deıin bir sessizlik 
dedi!er. için esrar taşıyan YBl'l mukaddea birer mızda kaldığı için az çok btr 19yler lSğ- ıçinde yedim. 

Hasan dayının bu bahsi neden açtı- ma!h..lfrktur. . renmiş. Beni şehirl1 usulü ağırlamak Sıdıka nineye daha geldiğim gün ta· 
ğını şimdi kavradım. Gökderenin değirmene kıvrıian d'ö- için aklında kalan her şeyi yapııy'OI'. limat vermiştim. Öğle yemekleri bana 

- Çok masraf gider mi? nemecine kadar gittik. Artık sular ka- Bereket rahatlarını seven babam ve mutlak bir tavuk veyahud et hazırtıya" 
- Ne gidecek, otuz kırk kAğıdın için- rardı. Ovaya ince, kurşuni bir sis. çök- amcam buraya işe yanyacak birçok eş- cak. Akşamları ayran, tereyağı, lıal ve 

de. tü. Hasan dayı değirmene kadar gıtme- yu taşımışlar. Açılır kapanır bez san- yemiş verecek .. bunlar da o kadar bol 
_Bir şey değil, Hasan dayı. yaptı- mizi isti~rdu. Yorulduğumu söyledim. dalyelerden radyom l'Anmasına kadar kil 

ralını. Ayni patikadan dönüyoruz. Çift.'l1k her şey var. e 
- Eksik olma. Babanın hayratını silrl.\leri ovanın .ortasındaki toprak yol- Yıkandım ve b1r pillyana uzanChm. Dok'torumun ısran da olmasaydı btı" 

şenlendhmiş olursun. dan ağır ağır dönüyorlar. Alçak b(r tm Ciğerlerlm.ln alabllcli#i ı.dar temiz raya gelirken birkaç kitab gE"ttrPcelc· 
Dere boyundan ince bn- patika gfd.1- bulutu yilksell~r. havayı Adet'a içer, emer gibi içime çe- tim. Ne kadar yorgun olSam gene ya" 

yor. Çalı, çırpı arasına sığınmış kurba- Derenin öbür kıyısından inekler g&- kiyorum: Bu hava, bu sük(met açık bir tağa gfrlnce yirmi otuz sayfa oıcum•-
ğalar, biz yaklaştıkca dereye atıkyor- Uyor. Önde, haremlerini pefinde .ara»- yaraya f11a venıı merhem iti. Stnlr- dan uyuyamaıxbm. (Arkaft varJ 
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l(~Ptan Naşmit, birinci torpilin yaraladığı ve sonra da baştan kara edinceye kadar 
ovaladığı Peykişevketin top menzili dısına cıkmıs ve suyun altına gizlenmişti 

\'a~ ~arihte Vasıf bey Hamidiye sü
kıs ~ı bulunuyor, Rauf Bey Ber
kıi~ Vet destroyerinde kumanda mev
l'tikte sahih oluyor, Cevad bey de Seıa
llrt e karakol hizmetine ayrılmış olan 
tut a destroyerinin kumandasını elinde 

Uy ordu 

si~~~ketİn ilk zıamanlarında, sefine -
tarı ır takip esnasında kazaya uğra -
\le ~evad bey, arkadaşlarına hürriyet 
f trh lfunet uğrunda çalışan, can veren 
nıetı~tcı arkadaşlarının gizli ve kıy -
aıta ı haberlerini getirmek için bir va
dan °1n:uş; sonra da onların bu patırdı
l'e)t .sag ve salim kurtulmalarına, ha
'Ju·{ ordusuna iltihak etmelerine bü-
tı ~ardınılarda bulunrnu~u. 

teıı:ı·~~t~şa.r Vasıf bey, Cevad kaptanın 
V ı 1nı şu şifre ile reddetmişti: 
~e!8ıf beyin şifresi aynen şu idi: 

aretı wnuru bahriye İstanbul 
1!1t. 9 'Mart 831 

dos önlerinde P~ket muhribi 
tfech hiima1un11 sün.riliflne 

llaıı ta Ul bir tnhtelbahir aeflnesl tarafın -
llııı " arruu u~yarat rahnedar olduğu -
\>ar:l'dl~hılz telgraftan anlaşılmaktadır. 

lııttıar nın mah1yetlnl bildirecek raparunuza 
~aı:n •lnıcUıtk aefinenlzln başından ay
lı ldar anıı ve idari hu.susatınu için mahal
tııdur. e lunirıt~ı lle temasa geçmeniz mer -

llarbiye nazın namına müsteşar 
t> Vasıf 
-l\.end· · . 

l'a)ı ısını, Bigados sahillerinde, ya-
kan :ernisinin başında muattal bıra -
leess· u cevab Cevad kaptanı hayli mü-

ır et,.,.,.,ı ... : 
~ -·~w. 

dan ~<lnıafi? genç ve atak süvari, bun
tırıne~Ydugu yeisi filtıur derecesine ge
tı; ihti i. Nezaretin emrettiği işleri yap
llı'llh Yacla.n için, mahalli idare ile 
Pılacabere ve temasa girişti. Orada ya
'tltı ad~ Ufak tefek teşebbüsleri ihmal 

':{ e 1 Ve bekledi. 
latı;rdıınına koşan, ona imdad etmek 
Qay en iki destroyerin, Muavenet ve 
lel'i ret destroyerlerinin yanına geldik
le ilt:~atı yalnız raporuna kaydetmek
teyi ;ta etti. O, kendisine düşen vazi -
ltı~k·~zlasne yapmış sayılıyor; ve en 
bir 1§ uı Şartlar içerisinde donanmanın 
ltıanı e Yarar gemisini kurtarmakla Os
~a~~ bahriyesi tarihinde bir mevki 

ita ~ış, bir iz bıramış oluyordu. 
taıal-·lten Naşmit; birinci torpilin ya
~eJ"e :1 ve BOnra da baştan kara edin
~el'ini actar kovaladığı Osmanh destro
g~ ~ ~teşle mukabelesi üzerine yüz 
ti}j dı rnış, onun ateş sahası, top men
tıtıda şı?a çıktıktan sonra da suyun al
barek gızienerek ası? gayesine doğru 
li ete geçmiştl 

tt a.ı~~itin, muvaffakiyetlerinden cür
itli: ~ tan sonra tasarladığı hareket şu 
\u \'~l'rnarada korku uyandırmak; na
~iter 1~arının maneviyatını sıfıra 
"lıa.%.a e Paniğe uğratmak; İstanbul un, 
hi ittis r~daki en yakın limanlarla da
l~ tehd~~ni kesmek; hatta payitahtı bi-
. au tas eflnek! 

~<tı ba§a arla~, ufacık bir tahtelbahi
t'~' f racagı bir iş miydi? Şübhesiz 
ınırıerı ~t, ahvali ruhiyesi sarsılmış, 
~e ko it ZUlınuş, damarlarını kan ye
t ltiJt, ar u istila etmiş, ezgin, zebun, 
ilk, en\ ve .. sefil bir topluluğun en u
l~ltlda b Uçuk, en zayıf ihtimaller k~r
i1liz Yü~calayışını gözönüne alan In
~~Şla b~' tecrübelerin verdiği bir 
tıaıtkU'k u ~arara. saplanmış, ibunun 

6aııbuıa ~ içın icab ederse gizlice İs
' llilne v glrınek, Dolma bahçe sarayının 
tle h~~ oradan delice bir cür
~lt kaı- r dairesini, sarayı topa tut
~Ce}~~ bite almıştı. Ve bu, dü
t~ ha~~n tahakkuku için, Marmara
~~in et atına elzem il'k deniz üssünü 
~ İııgııiztnek lrlaksadile Davst isminde-

Yer ve~unı.ın tayin ettiği bul'u§
~tı. l{ ışaretlerine doğ:ru yola çık
. el} evv~ndisine, daha bloğaza girme

tiıı ~ llotıVeriJ.en talimatta bu nokta 1-
~ ar verilmişti· lar anbuı . . 

b da.n Si\Tri Önlerindeki hayırsız ada
ı.ı. garbı . adaya gidecek, orada cenu-

ıstı · ~ ılı ış kl kametme, kayalar arasına 
li arete e~ ı bir feneı: koyacak ve bu 
~~kt~ ecek, yaklaşacak adamı bek-
~i ~ 

de, üç düşman gemisini, hem 

E. 12, destroyerin top men.ııli dışı na çıkarak suyun altına gizlendi 
de ikisi harb sefinesi olmak üzere üç mı da sarfedilmişti. Kumanya ve mah
Osrnanlı deniz vasıtasını batırmak ve rukat depoları ise adamakıllı boşalmış; 
saf harici etmekle başhyan ilk muvaf- deponun da tahtaları görünmeğe başla
fakiyetin verdiği sarhoşlukla müret't:e- mıştı. 
batının maneviyatı birkaç yüz misli ar- Naşmit, harekatının müteakib safha
tan E 12, artık hiçbir ihtimali hesaba lannı takib etmek için bu noksan1arı
katmadan bu işi başarrnağa koşmak nı mümkün olan çabuklukla telafi et
mecburiyetinde kalmıştı. meğe, azalan, yok olan malzemesini ye-

Atılan 4 torpilin yeri boş duruyordu. rine getirrneğe, ikmal etmeğe mecbur
Hele Peykle tutuşulan ateş muharebe- du. 
sinde top mermilerinin büyük bir kıs- (Arkası var) 

Elr Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Cuma 

Beyin yorgunluğu 
Bu birkaç satırımı bilhassa mütefek

kir ve münevver zevatın dikkatle oku -
maıarını tavsiye ederim: 

Bütün l\zamız gibi beynimiz ve sinir
lerimiz de yorulur. Bilhassa bu, kafa -
larlle çalışanlarda azami derecesini bu
lur. Yorgun beyin ve siniilertmlz içinde 
bir nevi zehir hasıl olur ve bu zehir sık 
sık istirahat yapılmadığı takdirde uzvi
yeti zehirler ve çabuk ihtiyarlığın baş -
lamasına saik olur. Tam bir dinlenme 
ne, uyku lle vakit vakit yapılacak seya
hatler lle uzviyetten bu zehirlerin ıtrağı 
mümkündür. Dimağ ve sinir yorgunluk
ları asabi kimselerde beyin hastalıkla -
rına müstald olanlarda tehlikeli beyin 
hastalıklarına ve sinir hastalıklarına se
beb olur. 

Kendimizde kuvvet hissettikçe sağı, 
solu ve Herlslnl düşünmlyerek mütema
diyen çalışıyoruz. Dinlenmeyi düşürunü
yoruz. Hele bazılarımız gibi çalışmağı 
bir zevk telflkki edenler için bu çok müd
hlş bir şey oluyor. Bu kat'iyen doğru de
ğildir. Dinlenmek için, l.cıtirahat lçln se
yahat için sarfedllecek zamana, paraya 
acımo.malıdır. Buna israf denllemez. Fa
kat mütemadiyen çalışmakla kuvveti -
mizden, enerjimizden mütemadiyen 18 -
raf etmekte olduğumuzu dalma hatırda 
tutalım. Mütefekkirler, münevverler 
kendinizi unutmayınız! .. 

Cevab isteyen okayaculanmızın posta 
pulu yoliıırııalannı rica ederiz. Aksi tak· 
dlrde lstekferi mukabelesiz kalabWr. 

.............................................................. 

Nöbet el 
Eczaneler 
Bu g-ece nöbetci olan eczaneler •unlar
dır: 

htanbul cihet.indekiler: 
Aksarayda: (Ziya Nur!). Alemdarda: <E
sad>. Beyazıdda: <Belkıs). Saınatynda: 
<Ero!llos). Eminönünde: CBeşlr Kemal). 
Eyübde: (Arıt Beşir). Fenerde: <Emllya
dl). Şqhreminlnde: CNft2ım). Şehzade

başında: <İ. Hakkı). Karagümrükte: CKe
mal>. Küçükpazarda: <Hikmet Cemil). 
Bakrköyünde: Cİstepan). 
Beyoflu cihetindt'kiler: 
İstlklll caddesinde: (Galatasaray). Tü
nelbaşında: (Matkoviç). Oalatnda: (İk!
yol). Fındıklıda: (Mustafa Nall). Cum
huriyet cadde.sinde: <Kürkclyan>. Kal
yoncuda: (Zafiropulos>. Flruzağada: (Er
tuğrul). Şlşltde: (Asım). Beşlktaşta: (Na
il Halid). 
Bofazlçl, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üskfidnrda: (İmrahor). Banyerde: (Nu
ri). Kadıköyünde: <Sıhhat - Rıfat). BU
yükadada: CŞlnası Rıza). Heybellde: (Ta
na§). 

Satılık ve Kiralık 
Suadiye camii civarında geniş bağı, 

bahçesi ve fevkalade nezareti bulunan 
mamur, güzel bir köşk satılık ve kiralık
tır. Suadiyede berber Bay İsmaile mü
racaat. 

Nizip icra l\lemurlu~undan: 
Açık artırma Ue paraya çevrilecek gayri 

menkulün ne oldu~u: Zeytinlik, ve ba~. 
Gayrimenkulün bulundu~u mevkl, ma -

hanesi, sokağı, numarası: Çanakcı köyün -
de Zlynretüstü mevktinde üç rubu hisse. 

Takdir olunan kıymet: (100) llradır. 

Artırmanın yapılacağı yer, gün saat: N!
zfp lcra dairesinde 6/6/938 pazartesi 14 den 
16 ya kadar. 

ı - İşbu gayrlmenku!ün artırma şartna
mesi 6/5/938 tarihinden ltlbaren 270 No. llP 
Nizip lcra dairesinin muayyen numarasında 
herkesin görebilmesi tçtn açıktır. İldnda ya
zılı olanlardan fazla malftmat almak 1st~

yenler, işbu şartnameye ve 938/270 dosya nu
maraslle memurlyetlmize müracaat etmell
dlr. 

2 - Artırmaya iştirak için yukarda yaıılı 
kıymetin 3 7,5 nlsbetlnde pey veya mlll! bir 
bankanın teminat mektubu tevdi edilecek
tir. 024) 

3 - İpatelı: sahibi alacaklılarla dl~er alA
kadarların ve irtifalı: hakkı sahiblerlnln, gay
ri menkul üzerindeki haklarını hususlle faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını işbu llAn ta
rihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 
müsbltelerlle birlikte memuriyetimlze bil
dirmeleri lcab eder. Aksi halde hakları ta,pu 
slclllle sabit 

0

olmadıkca aatış bedelinin pay
laşmasından hartc kalırlar. 

4 - Oö."iterllen gtlnde artırmaya iştirak e
denler artırma ,artnamestnı okumuş ve lü
zumlu malOmat almış ve bunları tamamen 
kabul etmiş ad ve itibar olunurlo.r. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri menkul 
üç defa ba~ırıldıktan sonra en çok artırana 
ihale edilir. Ancak artırma bedell muham
den kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz 
veya satış isteyenin alacağına rüchanı olan 
diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların 
o gayri menkul lle temin edilmiş alacakları
nın mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok ar 
tıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma 
on beş gün daha temdld ve on beşinci günü 
ayni saatte yapılacak artırmada en çok artı
rana ihale edilfr. 

6 - Gayri menkul kendJ.slne ihale olunan 
kimse derhal veya verilen mühlet içinde pa
rayı vermezse ihale kararı fesholunarnk 
kendisinden evvel en yüksek teklifte bulu
nan kimse arzetmlş olduğu bedelle nlmağa 
razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa 
hemen on beş gün müddetle artırmaya çı -
karılıp en çok arttırana ihale edlllr. iki ihale 
arasındaki fnrk ve geçen günler 1çln 
% 5 den hesab olunacak faiz ve diğer zarar
lar aynca hükme hacet kalmaksızın memu
r1yetlmlzce alıcıdan tahs11 olunur. Madde 
(133) 

Gayri menkul yukarda gösterilen 6/6/938 
tarihinde Nizip tcra memurluğu odasında iş
bu llO.n ve gösterilen artırma fartnamesl da
iresinde satılacaıtı llAn olunur. .............................................................. 

Yurdda : YaTrularının ~büz olmasını 

lstiyorsaa bol reçel yedir. 
l\IJ.sallrlerine de ferahlık verecek bir ik
ram ararsan ıurup ver. 

Sayfa 13 

Süvarilerimiz Romada 
nas l birinci ol ula ? 

Roma (Hususi) - Türk ekipinin bi
rinciliği kazandığı Mussolini kupası mü
sabakasının tafsilatını bildiriyorum: 

Müsabaka saati geldi. İtalya başvekili 
B. Mussolini yerini aldıktan sonra takım
la!' sahaya davet edildiler ve müsabaka
ya iştirak eden Türk, İtalyan, Alınan, İr
landa ve Romanya takımlan sahaya di
zildiler .• 

İlk parkuru yüzbaşı Mom dolaştı. Onu 
takiben yüzbaşı Cevad Kula, atile fevka
lade bir koşu yaptı. Bütün maniaları ha
tasız olarak aştı. Kendisini 2 saniye ka
dar zaman farkile İrlandalı takib etti. 

İkinci tur da Türk binicilerinin bariz 
faikiyetile başladı, Ünal ismindeki atile 
yüzbaşı Eyüb Öncü birinci ve pek az bir 
farkla da Yıldız ismindeki atile yüzbaşı 
Cevatt Gürkan ikinci .geldi. Yüzbaşı Ce
vad Gürkan bilhassa fevkalade bir koşu 
yaptı. Bu koşu, bütün yarışların en güzel 
koşusu sayılabilir. 

İrlandalı, Alman ve İtalyan binicileri 
de vakıa çok güzel koşular yaptılar. Fa
kat bunlar, sarfettiklerl bütün gayretle
re rağmen Türklere erişemediler ve ikin
ci tur da Türklerin bariz üstünlükleri ile 
bitti. 

Sıra üçüncü tura gelmişti, Türk teğ
meni Saim Pulatkan parkuru 8 hata ile 
bitirdi. Fakat diğer süvarilerin hepsi da
ha fazla hata ile ikmal edebildiklerinden 
Türkler gene baştaki muvaffakiyetli mev
kilerini muhafaza ediyorlardı. Müsaba
kaların yansı bittiği zaman puvan vazi
yeti şöyle idi: 

Türkiye: 6 3/4, Almanya 12 3/4, İtalya 
21, İrlanda 28 1/4, Romanya 42 3/4. 

İkinci devre daha heyecanlı başladı. 

muvaffakiyetli koşusunu yapan yüzbaşı 
Cevad Kula, atile dakikada 400 metre 
sür'at temin etmeğe muvaffak olmuştur. 
Müsabakaların teknik neticeleri şudur: 
Birinci: Türkiye - Cevad Kula 11,1/4, 

Eyüb Öncü 25, Cevad Gürkan 12,lh, Sa
im Pulatkan 12 mecmuan 35,3/4 hata. 

İkinci: Almanya - 36,3/4 hata. 
Üçüncü: İrlanda - 37,lh hata. 
Dördüncü: İtalya - 39,lh hata. 
Beşinci: Romanya - 61,lh hata 

* Ankara, 5 (Telefonla) - Romada ikJ 
büyük muvaffakiyet kazanan binicileri· 
miz programa göre Romadan Varşovays 
gideceklerdir. Diğer şehirlerdeki müsa· 
bakalara girmeleri için henüz verilmi; 
bir karar yoktur. 

Bir muallimin umumi harb 
hatıraları 

(Baştarafı 9 uncu sayfada) ' 
Ay, bu esnaflık da kolay bir iş değil· 

miş. Fesübhanallah! Bense bunu, in· 
sanların görmekte oldukları işlerin eıı 
basiti zannederdim. 

O gün akşama kadar bir gün evvel 
karpuz alan sekiz müşteriden beş şi. 
kayetci geldi, üçil gelmedi. Bunların 
ya tesadüf en karpuzları iyi çıkmış, ve· 
ya gelmeğe lüzum görmemişlerdi. 
Kararı verdim: Karpuz alacaklara i· 

tirafı cehalet edecek, anlamadığımı 

ken<lilerinin iS'tedik1eri gibi seçip, son 
ra bana vebal bulmamalarını rica ede. 
cektim. Muallim Nihad 

(Arkası yamıa) 

Poliste: 

Bir kadın evinde ölü bulundu 

Birinci turda fevkalade muvaffak olan 
yüzbaşı Cevad Kula bir talihsizlik yü
zünden manialardan birinde bir hata 
yaptı. Eyüb Öncü de birkaç hata yaptı. 
Türk ekipinln maruz kalmış olduğu bu Beşiktaşda Çukurçeşrne sokağında 
talihsizlikler Almanlarla İtalyanların ü- 18 numaralı evde yalnızca oturan Sa -
midlerini artırdı ve bunlar büyük bir raylı nam.ile maruf 80 yaşında Fatma a
gayretle atlarını sürmeğe başladılar. İ- dında bir kadın evinde ölü olarak bu
talyanların atları fevkalade iyi idi. Ma- lunmuştur. Belediye doktoru tarafın • 
nlnları çok iyi atlıyorlardı. Fakat süva- dan yapılan muayenede ölüm şüpheli 
rileri kendilerine ıazım geldiği kadar görülmüş ve cesed Morga kaldırılmış -
sür'at veremiyorlardı. lır. Zabıta ve müddeiumumllik tahki-

Bundan sonra Cevad Gürkanın koşusu kat yapmaktadır. 
heyecanla seyredildi. Fakat Gürkan bu .............................................................. 
sefer birinci koşusunda gösterdiği kadar ~ .. ..---------------....., 
eşsiz bir muvaffakiyet gösteremedi. Ce
vad Gürkanı takib eden meşhur İtalyan 
binicisi Lombardo da fevkalAde muvaf
fak koşu yaptı. Fakat son mania olan ha

Ankara borsası 
Açılış· kapanış fiatlan 5 - 5 • 938 

vuzu atlarken atın yarısı suya girdi. Ma- 1----------------11 
ÇEKLER amafih İtalyanlar vaziyeti epeyce düzelt

miş bulunuyorlardı. 

Lombardoya karşı Çakal ismindeki a
tile teğmen Saim Pulatkan yarıştı ve ge
ne bütün ürnidlerin fevkinde ancak dört 
uf ak hata yaparak aradaki puvan farkım 
gene eski vaziyetine getirdi. 

İtalyanlar Bettoni ile son talihlerini de
nediler. Fakat Bettoninin atı iyi bir gü
nünde değildi. Üç mania devirdi ve 12 
hata yaptı. · Artık İtalyanlar için bütün 
ümid kapılan kapanmıştı. 

Türk ekipi en geniş manasile tam bir 
muvaffakiyetle en önde bulunuyordu. 
Almanlar ikinci safı işgal ettiler. Son 
koşuda büyük bir muvaffakiyet göste-
ren İrlandalılar İtalyayı üçüncü mevkiin 
de arkasında bıraktılar ve müsabakalar 
bu şekilde bitti . 

Tam bu esnada halkın çılgınca alkış

ları arasında Duçe elinde altın kupa ile 
sahaya indi ve Türk süvarilerini ayn ay
rı tebrik edip ellerini .sıktıktan sonra al
tın kupayı Türklere teslim ettL Bu iıra-
da en yüksek iercf direğine Türk bayra
ğı çekilmiş ve bando Türk milli marşını 
çalmağa başlamıştı. Herkes ayağa kalk
mış, Türk sancağını faşist usulile aellm
lıyordu. 

Açılı' Kapanı, 
Paris 28,3926 ,8,39'ı6 
Nev-York o,79346 0,79345 
MIH'mo 16.0875 16,087~ 
Brüksel 4, 7119 4,7119 
Atına 86,7460 &6,7'460 
Cenevre S.4560 S,4660 
Bofya 63,4920 63,4920 
Amsterdam 1,-4246 ı,4246 
Prag 22,7475 ~.7476 
Viyana -, -. 
Mndr1d U.69&1 12.6984 
Bertin J,9706 ı.9706 

Vnrşova 4,1950 4.19M 
Budape§te ,,9880 S.9880 
Bükreş 106.19 106.19 
Belgrad 34,5238 Sf,5238 
Yokohaına 2,725 2,726 
Stokholm s.0193 s.0793 
Londra 630, 630, 
Mo.skova ' 23,8S75 218375 

ESHAM 
-

Anadolu llJl. r; IO 
A9'iıt Kapaıuı 

peşin - -
A. Şm. " GO n.dell - -
Bomontt - Nekta.r 7 75 7 76 
Aslan çimento - -
Merkez Baıı'kaaı 91 ISO 91 l50 

İt Bankası ıo 60 10 60 
Telefon 8 60 -
İttihat ve Detir. 12 76 -
Şark De!lrmen1 ı ıo - ,, 
Ttrkoe 7 -

li 

İSTİKRAZLAR 
Mussolini altın kupası, gelecek müsa

bakaya kadar Türklerde kalacak, Türk 
ekipi bunu da kazanacak olursa, altın l--------ı---------1 

Atdıı Kapaıııı 
kupayı üç sene müddetle muhafaza ede
bilecektir . 

Türklerin kazandıkları bu zafer, haki
katen çok kıymetlidir ve ıunu itiraf et
mek lAzımdır kl, kazanan ekiplerin bay
raklarını şeref direklerine çeken memur
lar, Türk bayrağını bavullarının en altına 
koymuşlardı. 

Bu müsabakada on tane 1,40, ikJ tane 
1,60 irti!aında ve 4 metre genişliğinde bir 
su havuzu bulunuyordu. Türk1erin ilk 

I• 

Türk borcu I peşin - -
il il I ndell 19,70 19,70 

• il ll Tadelt - -
l ı 

TAHVİLAT 
Açılıı Kapaaıı 

Anadolu l pe. - -
I vadeli ' 

il - -
• II pe. - - 1 

• n vn. - -
Anadolu mu. p~ln - -

.... 
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HAKİKi ÇAM KOKULU 
•• 

VEN US KOLON VASi 
• 

Ciğerleri zayıf ve sinirleri bozuk olanların kalbine ferahlık verir ve gönlünü açar 
Bilhassa masaj ve banyo için ıayanı tavsiyedir. 10 gram çam kokulu VENÜS kolonyası banyonuzu mükemmelen ta'tir eder. Cildinizi mis kokutur ve güzelleştirir. 

Tanınmış Eczane, ltrıyat ve Tuh.afiye mağazalarında satılır. Nureddin Evliyazade Ecza, alat ve ltnyat deposu - İstanbul. 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilAnları 

Muhammen bedeli 34831,09 lira olan 1300 adet çam tomruk 19/5/938 Perşembe 
g\inij saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada idare binasında satın alına -
Caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2612,33 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a 

kadar komisyon reisliğine vermeleri lfızı mdır. 

BAKER 
Mağazasının sattığı elbiseler 
t - PEK MÜKDrnEL 
2 - PRATİK 
3 - GAYET ŞIK 
4 - ÇOK UCUZ 
Kostümlerin zengin çeşitleri 
her yerden iyi ve ucuz fiat-

larla satılmaktadır. 
Şartnameler 174 kuruşa Ankara, Haydarpaşa, İzmir ve Eskişehir veznelerin- \. ) 

de satılmaktadır. (2527) --------------

llııNW 

~'Bilecik deposuna bir sene zarfında gelecek olan tahminen 10000 ton maden 
kornürönün vagonlardan yere boşaltma ve makine, icabında vagonlara yükleme 
itleri 25/5/938 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 15 de H. Paşa,da gar binası 
dahilinde ı inci İşletme Komisyonu tarafından açık eksiltme usuliyle ihalesi 
Yapılacaktır. 

Tahmin bedeli: 

'Beher ton kömürün tahliyesi için 7 ve tahmil için de 11 kuruştur. İsteklilerin 
l35 liralık muvakkat teminat makbuzları ile kanunun tayin. ettiği vesikalarla 
birlikte ayni gün ve saatte komisyona müracaat etmeleri lnzımdır. 

Bu husustaki şartname örneğiyle mukavele projesi Bilecik depo şefliğiyle H. 
Paşada komisyon reisliğinden parasız olarak verilmektedir. c2574> 

Biga Şarbaylığından: 
Belediyenin elektrik santralının l/6/938 ı..rihinden 31/5/939 günü:ne kadar 

bir senelik ihtiyacı 35000 kilo Mazot 2450 lira ve 1000 kilo makine yağı 160 lıra 
fiatı ınuhanunenesiyle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye. 

Rssabanın temizlik işi 1/6/938 den 31 /5/939 gününe kadar bir sene olmak üze
re 2000 lira. 

'Belediyece acezeye verilegeJrn~kte olan ekmek işi keza 1/6/938 tarihinden 
31/5/939 gününe kadar 1400 lira. 
Alınan Gündner fabrikasına aid 75 şer beygir kuvvetindeki dizel motörleri 

l~in bir kısmı malzeme ihtiyacı 500 lira fiatı muhammenclerlyle açık eksiltme

'1~ çıkarılmışlardır. 
İhale müddetleri 20/4/938 den itibaren 11/5/938 Çarşamba akşamı saat 15 ine 

kadar 21 gündür. 

Mazot ve makine yağı evsafiyle dizel motör ihtiyacı malzemesi ve her ~i • 

?erlerine aid şartnameleri almak ve görmek istiyenlerin bedel:iz olarak müd • 

detı dahilinde Belediye Riyasetine müracaat eylemeleri. 

3 7,5 teminat ve teklif mektublannın belediye reisliğine göndermiş olmaları 
'te ihalelerinin daimi Encümen tarafından 11/5/938 Çarşamba saat 1~ de yapı
~ ilan olunur. c2374> 

Son Posta 
Yevmi, Siynst, Havndl! ve Halk gazete81 

Yerebatan, Ça.talçeşme sokak, 25 

İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIA TLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 760 400 1 YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
300 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. , ............................................... .. 

( Posta. kutusu : 741 İstanbul 1 
i Telgraf : Son Posta .i. 
! Telef on : 20203 . . .. ................................................ ,, 

Son Posta Matbaası 
································ 
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

. S. Ragıp EMEÇ 
SAHiPLERİ: A. Ekrem UŞAKL1G1L 

'----------------------___,_-------, 
biri 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
25 
6 
l 

30 
40 

7 
10 
80 

6 
6 

10 
5 

60 
50 

150 
1170 

adet eski 

• > 

> > 

> • 
> > 

> :t 

> > 

> :t 

> > 

> :t 

> > 

> > 
kilo > 

> > 

> > 

> > 

Tütün sepeti 
Dökme soba. 
Saç 
Saç varil 
Tel tefrik kafesi 
Mozayik tekne 
Büyük cam çerçeve 
Ufak cam şişe 

Muhtelif marka yazı makinesi 
Baskül 
Helfı taşı 

Kapı 

Kayış 

Muşamba ,parçaları 

Hortum 
Tönbeki derisi 

300 > > Tön beki bezi 
40() > > Tönbeki tiftiği 

17 > > Demir saç yağ bidonu 
I - Cins ve mikdarı yukarıda yazılı eşya pazarlıkla satılacaktır. 

.. 

II - Pazarlık, 18/V /1938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 15 de Kal)a .. 
· taşta levazım ve mübayaat şubesi satı§ komisyonunda yapılacaktır. 

III - Satılacak mallar Cibali fabrikasın da her gün görülebilir. 
IV - İsteklilerin pazaı\}ık için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat parala. 

rile birlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaatları ilan olunur. 
(2589). 

I - 11/IV /938 tarihinde eksiltmesi tehir edilmiş olan şartname ve projesi mu .. 
cibince İzmlrde yaptınlacak Tütün Bakım ve işletme evi in~aatı yeniden ka· 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

Il - Keşif bedeli 676.960 lira 83 kuruş ve muvakkat teminatı 30.828 lira . 43 
kuruştur. 

III - Eksiltme 20/VI/938 tarihine rastlı yan Pazartesi günü saat 16 da Kabataıia! 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Kapalı z.arf .. 

lann ayni günde en geç saat 15 e kadar adı geçen Komisyon Başkanl1ğına mak; 

buz mukabilinde verilecektir. 
IV - Şartname ve projeler 33.85 lira bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım ve 

Mübayaat §Ubesile Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 
V - İsteklilerin mühendis veya mimar olmaları veyahud bir mühendis veya 

mimarı inşaatın hitamına kadar daimi olarak iş başında bulunduracağına dair ara-

larında teati edilmiş noterlikçe tasdikli bir taabhüd kağıdı ile Nafia Vekaletin
den alınmış asgari 200,000 liralık bu gibi inşaat yaptıklarını gösterir bir müteah .. 
hidlik vesikasını eksiltme gününden en geç üç gün evveline kadar inhisarlar 
inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklü mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci maddede yazılı eli
siltmeye iştirak vesikasını ve muvakkat teminat parası veya mektubunu ihtiva 
edecek olan kapalı zarfların münakasa günü en geç saat 15 e kadar adı geçen Alim 
Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olması lhımdır. <2577• 

-
I - İzmirde şartname ve projesi mucibince yaptırılacak tütün bakım ve işleme 

evinin temel kazılan işi 11/IV /938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ka -
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 1 

II - Keşif bedeli 87265 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 5613.27 liradır. 
III - Eksiltme 20/VI/938 tarihine rast hyan Pazartesi günü saat 15 de Kaba

taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Ka-
palı zarflar ayni günde en geç saat 14 de kadar adı geçen Komisyon Başkanlığı
na makbuz mukabilinde verilecektir. 

'IV - Şartname ve projeler 4.36 lira be del mukabilinde İnhisarlar Levazım ve 
Mübayaat Şubesiyle Ankara ve 1zmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Fenni şartnamesinde izah edilen esaslar dairesinde yııpılacak olan temel 
kazıları işi Franki, Rodiç, Stern, Simples, Brecht1, Abolorenz, Miharlis, Mast ve 
sair firmaların usul ve sistemlerine veya bunlara mümasil sistemlere göre yapıla· 
caktır. Eksiltmeye iştirak etmek istiyen firmaların fenni tekliflerini münakasa 
gününden 10 gün evveline kadar tedkik edilmek üzere İnhisarlar Tütün işleri 
Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

VI - İsteklilerin bir mimar veya mü hendis olmaları veyahud bir mühendis 
veya mimar1 inşaatın hitamına kadar daimi olarak iş başında bulunduracağın ı 
dair aralarında teati edilmiş noterlikçe tasdikli bir taahhüd kfığıdı ile Nafia 
Vekaletinden alınmıı bu gibi işleri yaptıklarını gösterir müteahhidlik vesikasını 
eksiltme gününden en geç üç gün evveli ne kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almalan lazımdır. 

vır - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile VI ıncı maddede yazılı 
eksiltmeye iştirak vesikasını ve muvakkat teminat parası veya mektubunu ihtiva 
edecek olan kapalı zarflar yukarıda yazıldığı üzere eksiltme günü en geç saat 1ıf 
de kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde 

verilmiş olması lAzımdır. c2578:t 

Safranbolu İcra Memurlqğundan: 
Evvelce İstanbul Horhor caddesinde 

146 numaralı hanede ikamet etmekte 
iken halen adresi meçhul bulunan tüc
cardan Nuri Sarıya 215 lira borçlu w 
322/56 sicil numaralı cilzdanla Fatih em
valinden maaş almakta olan emekli yar
oay Cemil Ülkene ilAn tarihinden itiba
ren on gün içinde borcu kabul ettiği tak
dirde mal beyanında bulunması ve kabul 
etmediği takdirde ayni müddet içinde 
itirazda bulunması ödeme emri tebliği 
yerine kaim olmak üzere ilAn olunur. 

r . • ·' . . - • ' . . -

OOYÇE ORIENT BAKN 
Dres<lncr Bank Şubesi 

Merkezi: Berlln 

Türkiyedeki ıubelait 

Galata - btanbul - İzmlı 

1 
· •-t Tütün Gfunrüm'l Deposµ. u . • .. 

* H., tiİr'Hi banha iti * 
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Bütün dünyanın en nefis yağı Türkiyede Ayvahkta çıkar. 
Ayvalı .. n en leziz ve en sıhhi yağı da şüphesiz 

dr 

Şerbet gibi tatlı olduğundan tababette içmek su.etile müstameldir. Kum böbrek ve bilhııssıı karne ter safra, 
sanlık hastalıklarında, zaafı umumide, lnkıbazda, tereyağ yerine yemekıe:de ~aıatalard11 tatlılarda pilAvda, 

HASAN ZEYT N Yağı kullanınız. ' ' ' 

1/4 şişe 40 • 1/2 şişe 50 - 1 litre şişe 80 - 2 litre şişe 160 kr. 
Tenekelerde 1 kilo 70 - 3 kilo 190 - 5 kilo 300 - 7 kilo 400 kr. 

S N .URAlL• 

Mutlaka HASAN markasına dikkat. Basan depoctu. 

25 I nce sigara 

20 Kalın sigara 

KURUŞ 

"DAiMA 

TİRYAKİ 
iÇiYORUM .. 

e Her Tiryaki bunu 
söylüyor.Acaba neden? 

Çünki: 
e Tiryaki sigarası on· 
lann uzun zamandan· 
beri bekledikleri siga· 
radır. 

e Tiryakinin harmanı 
her zaman ayna olduğu 
gibi içimi ve nefaseti 
de hiç degişmez. ' 

Her zaman 

AYNI HARMANI 
AYNI 1 Ç 1 M 1 
AYNI NEFASETi 

TiRYAKiDE 

BULABiLiRSİNiZ! 

• 

Sıhhat ve Güzellik 
Sağlam ve gUzel 

DiŞLERLE 
Sağlam ve güzel <fitler de 

RADYOLIN 
ile temin elUllr. 

Dişlerinize çok dikkat ediniz. 
Bazan en 118tad doktorların bile sebeb Te menşelııl 
bulamadıklım bir hastalığın, diş iltihabından ileri 
pldJtl pek çok tecrübelerle anlaşılmışbr. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz. 
l ( . ' . . .... . ~~ . . . '. . : - : 

Cildinizin tahriş edilmemesini 
lateraenlz ? 

Dünyanın her tarafında HYe .eve 
kullanılan, ve cildi tıraştan 10Dr• 

pamuk gibi yumuptan 

POKER 
tıraş bıçaklarını ku11annu1o 

KURU SİSTEM 

g.\V.OHTQı>~ 
~ L!!~D "*9 

. 
Yeni Kontr -Plak Ltd. Şirketi 

Fabrikasında 

KURU SiSTEMLE 
Yapılan KELEBEK marka 

KONTR - PLAKLAR 
•1: • Çarpılma. çatlama, kabarma veaa· 
(,.(>ki)-f.iS\,._\\'ô\)~ ire gibi hiçbir aıza göstermeJ. 

Kontr-Pliklar bu gibi arızalara karşı garanti ile .atılır. 

KJZIL, KAYIN, KARAAGAÇ'dan mamul 
Kontr-Pllklar ıtok olarak her zaman mevcuddur. 

Satı, yerleri : 
lstanbulda : RÜŞDÜ MURAD OGLU, Mahmud Paıa Ktırkça hao 

No 28 
ISAK PlLAFIDls. Galata, Mahmudiye cad. No 21 

Ankarada : VEHBİ KOÇ Ticarethane•i 
İzmirde : KARL HORNFELD 

IHSAN KAYIN Te NEJAD TEZOL, Kereateciler 
YUSUF ve KADRİ lşMAN 
ŞABAN MAHMUD KÔKNER 

Samsunda: GÖÇMEN OCLU KARDEŞLE~ 
Umumi eabf rerl ı lstanbul, Sirkeci, MQhQrdar Zade Han No 8 

YKNI KONTR·PLAK Ltd. Şirketi. Tal. 22409 

Saç bakımı, rüzelliiin en birinci ~rtıd?'. 

NiZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir lllçtı!· 

Cafer MDshil Şekeri 
Tesiri kat't, içimi kolay 

en iyi müshil tekeridir 
Bilumum eczanelerde bulunur. 

• Egzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için 

EKZAMiN 


